
 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

 

Voorstel nummer 18-14 agendapunt 17 

 

 

Onderwerp: Veerse Poort fase V 

 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 22 januari 2018 

 

 

De raad, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat: 

- de communicatie met de klankbordgroep en inwoners van de Veerse poort, gelet op de vele 

negatieve reacties, over en weer kennelijk te wensen heeft overgelaten; 

- het proces en het resultaat van het gevoerde overleg met de klankbordgroep een aanzienlijk deel 

van deze klankbordgroep diep teleurgesteld heeft achtergelaten; 

- dit vooral diegenen betreft die direct omwonenden zijn;  

 

 

van mening dat 

- het voorgaande geen recht doet aan onze gemeentelijke intentie om hier proces, resultaat en/of 

communicatie zo goed mogelijk af te ronden;  

  

 

 

draagt het college op 

• om nogmaals met de klankbordgroep en omwonenden in overleg te gaan teneinde wellicht tot een 

beter resultaat te komen; 

• de raad middels een memo te informeren hoe in ingrijpende situaties, zoals bijvoorbeeld een 

bestemmingsplan wijziging, inwoners en omwonenden beter betrokken en geïnformeerd kunnen 

worden. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van de LPM, 

 

Piet Kraan 



Toelichting: 

Ingrijpende situaties, zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan wijziging maken veel emoties los. Bewoners 

moeten bij uitstek betrokken zijn bij veranderingen in hun wijk / straat / omgeving; 

Het opstellen van een bestemmingsplan moet bijvoorbeeld niet beginnen aan de tekentafel op het 

stadskantoor, maar (bijvoorbeeld) in een buurtcentrum met de bewoners.  

 

Goed communiceren met inwoners en belanghebbenden bij het begin van een ontwikkeling zal er toe 

leiden dat er meer begrip voor elkaars situatie ontstaat en er mogelijk minder formele bezwaren zullen 

worden ingediend. Dit is in het belang van ons allemaal en zal ook aanzienlijk minder kostbaar zijn dan 

eventuele juridische procedures.  

 

Achteraf oplossen van problemen lijkt meer emoties en ellende te kosten dan voorkomen van problemen.  

Nieuw bouwen is op zich prima, maar dan wel met respect voor en rekening houdend met de wensen van 

inwoners. Dat wil niet zeggen dat altijd al hun ideeën kunnen worden doorgevoerd, maar het begint met er 

serieus naar te luisteren. De raad van Middelburg is een groot voorstander van  burgerparticipatie. Ga hier 

serieus mee om.  

 

 

 


