
  

 

 

Rondvraag voor de Commissie Bestuur van 7 maart 2019 

 

Gisteravond vond de inloop plaats van de door de wethouder bij 

raadsvergadering van 19 februari bekend gemaakte locatie Lange 

Broekweg. De inloop werd georganiseerd door het uitzendbureau dat de 

locatie heeft voorgesteld aan het College. Ook de gemeente was 

gisteravond aanwezig middels ambtenaren en wethouder Zwinkels. Ook 

waren vele omwonenden en belanghebbenden aanwezig.  

 

De avond verliep zacht gezegd tumultueus en dat kwam grotendeels 

doordat een groot aantal omwonenden geen persoonlijk bericht hadden 

ontvangen en doordat niet duidelijk was wat de positie van de gemeente 

c.q. wethouder en de positie van het uitzendbureau was. Helemaal curieus 

werd de avond toen ineens een ambtenaar van de gemeente opstond en in 

feite zelf een presentatie ging houden. Op zich al curieus, maar nog erger 

was het dat een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken gegeven werd 

over de positie van de wethouder c.q. gemeente met betrekking tot deze 

locatie.  

 

Dit leidt tot de volgende vragen: 

- Het is toch juist dat de wethouder deze locatie genoemd heeft en is 

het juist zoals de wethouder eerder berichtte, dat op deze locatie 

een quickscan werd uitgevoerd door het College? 

- Toen de wethouder de locatie noemde in de Raad was dat toch een 

bericht van het College? Is dit juist of niet juist? 

- Waarom is dat gisteravond anders voorgesteld? 

- Waarom gaf de wethouder gisteravond geen nadere toelichting op 

haar mededeling dat deze locatie door het College als een geschikte 

locatie wordt aangemerkt? 

- Waarom liet de wethouder zich de mond snoeren door de 

aanwezige ambtenaar die publiekelijk weigerde haar het woord te 

laten voeren toen de aanwezige inwoners dat verlangden? Is dit 

weer een voorbeeld van transparant en open communiceren van dit 

College met onze inwoners? 
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- Waarom wordt door de gemeente niet ingegaan op het door de 

omwonenden aangedragen alternatief van tijdelijke realisering op 

één van de bladen rondom de Horti Campus? 

- Is het College het met onze fracties eens dat dit soort avonden niet 

georganiseerd moeten worden door de initiatiefnemer, maar door 

de gemeente zelf? 

- Wordt dan niet voorkomen dat de initiatiefnemer mededeelt c.q. de 

indruk wekt dat het plan er al is en dat enkel nog maar over de 

kleur van de gebouwen inspraak mogelijk is? 

- Is het College naar aanleiding van het gebeuren gisteravond van 

plan om deze locatie onverwijld terug te trekken? 

- Heeft het College al toezeggingen gedaan aan de initiatiefnemer? 
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