
 
 

 

 

Open brief aan het college van burgemeester en wethouders. 
 

 

 

Middelburg, 5 februari 2018. 

 

 

Betreft: uitvoering aangenomen motie 18-14, behorend bij raadsbesluit 17, Veerse Poort V, 

Raadsvergadering 22 januari 2018. 

 

Geacht college, 

 

Op 22 januari j.l. heeft de raad een motie aangenomen waarin u opgedragen werd om 

nogmaals met de klankbordgroep hetzelfde overlegtraject te doorlopen teneinde wellicht tot 

een beter resultaat te komen en tevens om de raad middels een memo te informeren hoe in 

ingrijpende situaties, zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging, inwoners en 

omwonenden beter betrokken en geïnformeerd kunnen worden. 

 

U heeft bij de behandeling van de motie aangegeven dat deze uitvoerbaar was en dat u bereid 

was deze uit te voeren.  

 

Wij wijzen u er nogmaals op dat de communicatie met de klankbordgroep en de inwoners van 

de Veerse poort, gelet op de vele negatieve reacties, over en weer kennelijk te wensen heeft 

overgelaten.  

Daarbij was ook van belang dat het proces en het resultaat van het gevoerde overleg met de 

klankbordgroep een aanzienlijk deel van deze klankbordgroep diep teleurgesteld heeft 

achtergelaten en dan vooral diegenen die direct omwonenden zijn. 

 

Gelet op de ernst van het voorafgaande hadden omwonenden en wij de verwachting dat u de 

uitvoering van de motie uiterst voortvarend ter hand zou nemen.  

Echter, inmiddels is ons het tegendeel gebleken. De betrokken klankbordgroep is tot op heden 

op geen enkele wijze benaderd vanuit de gemeente. Er is tevens kennelijk nog geen enkele 

actie richting omwonenden ondernomen.  

 

Dat alles betreuren wij. 

  

Het moge duidelijk zijn: ons inziens is, mede gelet op de geloofwaardigheid van de gemeente 

in het bijzonder en die van de politiek in het algemeen, zeer snel actie geboden. 

 

 



Daarom vragen wij u het  volgende. 

 

1. Wanneer gaat u nu opnieuw in overleg met de klankbordgroep en andere omwonenden 

en hoe informeert u de raad daarover? 

2. Wanneer gaat u overleggen met het bureau Hertzberger en de projectontwikkelaar 

over de ontstane situatie en hoe informeert u omwonenden en de raad daarover? En 

wat is wat u betreft de strekking van dat overleg? 

3. Bent u bereid om in nieuwe stijl met de klankbordgroep cq omwonenden te gaan 

overleggen? ( Ter verduidelijking: overleg nieuwe stijl betekent ondermeer: open, 

transparant, het eigen gelijk verdwijnt uit de achterzak, alle partijen moeten iets 

inleveren enz. enz.) . 

4. Wanneer mogen wij een memo van u tegemoet zien waarin u aangeeft hoe u in de 

toekomst in ingrijpende situaties, zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging, 

inwoners en omwonenden beter gaat betrokken en beter gaat informeren? 

5. Gaat u tenslotte bij dit  laatste ook bv de inrichting, taak, functie en bevoegdheden van 

klankbordgroepen betrekken en zo ja, hoe? 

 

Zonder verder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u de tijd kunt vinden om dit schrijven 

binnen 21 dagen vanaf heden te beantwoorden. 

 

In afwachting daarvan, 

 

met vriendelijke groet, 

 

namens de fractie van de Lokale Partij Middelburg, 

 

P.C. Kraan, fractievoorzitter. 

 

 


