
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

EX ARTIKEL 41 RVO  

 

 

 

 

Datum: 20 mei 2019 

 

Aan de voorzitter van de raad. 

 

 

Onderwerp: Ontwerp Bestemmingsplan “Veerseweg Oost” 

 

 

 

Het college wordt verzocht de volgende, vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

1. Omwonenden is oktober 2016 na een bezoek aan de vakbalie op het stadskantoor 

toegezegd, dat omwonenden in zo mogelijk stadium geïnformeerd zouden worden. 

Waarom heeft het 2 jaar geduurd eer de gemeente contact opnam met betrokkenen; 

 

2. Waarom was dat pas nadat bewoners een bezwaarschrift hadden ingediend; 

 

3. Waarom zijn bewoners niet eerder voorgelicht over deze plannen, en gevolgen voor 

hun woonomgeving; 

 

4. Waarom is geen sprake geweest van burgerparticipatie; 

 

5. Noem u een uitnodiging september 2017 van AVV Beheer voor het bijwonen van een 

presentatie over de woningontwerpen een vorm van burgerparticipatie: 

 

6. Waarom is het Voorontwerp Bestemmingsplan “Veerseweg Oost”, niet tijdig aan de 

betrokkenen bekend gemaakt; 

 

7.  Waarom zijn de bezwaarmakers pas 29 november 2018 uitgenodigd nadat ze een 

bezwaarschrift hebben ingediend; 

 

8. Waarom wordt het bezwaar van wateroverlast, vrij uitzicht en privacy dat ze dreigt te 

worden ontnomen, niet serieus genomen; 

 

9. Krijgt de raad inzage in de bezwaarschriften en zienswijzen van omwonenden; 

 

10. Waarom wijkt uw beantwoording af van de beoordeling door de WARK (bijlage 3) op 

het voorontwerp bestemmingsplan; 

 

 



 

 

11. Is een onderzoek conform de wet ruimtelijke ordening naar oorzaak en gevolg van de 

wateroverlast uitgevoerd; Zo ja is uit onderzoek een aanbeveling gedaan voor en 

oplossing van het probleem; 

.. 

12. Welke maatregelen worden genomen t.a.v. de bestaande en te verwachten (grotere) 

wateroverlast in het plan en aangrenzende perscelen; 

 

13. U stelt zelf dat de woningen aan de Veerseweg Oost geen wateroverlast mogen 

ondervinden van de woningen in het plangebied. Wie gaat de kosten dragen voor de 

voorzieningen die een einde maken aan de wateroverlast; 

….. 

14. Waarom heeft het verplichte vooroverleg ingevolge art.3.1.1. Besluit ruimtelijke 

ordening niet plaats gevonden;  

 

15. Waarom is geen inzage mogelijk op de website van de gemeente, nog op 

www.overuwbuurt.overheid.nl  m.b.t Ontwerp Bestemmingsplan “Veerseweg Oost’. 

 

 

 

 

Toelichting: 

De bezwaarmakers en omwonenden maken bezwaar tegen de wijze waarop ze worden betrokken en 

geïnformeerd over de woningbouwplannen aan de Veerseweg Oost. Met name de gevolgen van de bouw 

baart de bewoners veel zorgen. Bovendien zijn we van mening dat niet wordt voldaan aan de wet op de 

ruimtelijke ordening. 

 

 

Ondertekening en naam. 

Bram de Buck, LPM 

 

 

http://www.overuwbuurt.overheid.nl/

