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Beste Medebewoners, 

 

  

Kort na de vorige nieuwsbrief, ontvangen jullie nu snel weer een nieuwe editie. 

Er is in de afgelopen periode dan ook ontzettend veel gebeurd. Met onze petitie 

zijn wij als bewoners voor de eerste keer uit onze reactieve rol gestapt. Het is 

dan ook niet onwaarschijnlijk dat het college zich niet onbetuigd zal laten. Graag 

willen we jullie meteen laten weten wat er op dit moment speelt. 

 

Indienen Petitie 

Zoals geschreven hoopten wij vooraf op een getal van boven de 200 

handtekeningen. Uiteindelijk heeft de opkomst al onze verwachtingen 

overtroffen: ruim 600 mensen uit Duiven, Groessen en Loo hebben zich bij onze 

petitie aangesloten. Genoeg om een flinke indruk op de raadsfracties te kunnen 

maken. Wij hebben uiteindelijk tegen de klok gewerkt om alle handtekeningen te 

ordenen en te bundelen om deze samen met onze zienswijze op een speciaal 

hiervoor ingeruimde avond op woensdag 16 december ten overstaan van de 

fractievoorzitters in te kunnen leveren. Toen duidelijk werd dat wij ons 

streefgetal ruimschoots zouden halen, hebben we voor de maximale impact ook 

uit eigen beweging de media benaderd. Op die zelfde woensdag zouden 

vervolgens interviews en fotoshoots voor zowel de Gelderlander als de 

Duivenpost worden gepland, zodat op donderdag 17 december een uitgebreid 

artikel in de krant zou staan waarin wij de inhoud van onze zienswijze zouden 

toelichten… 

 

Corona Lockdown 

…maar net als bij onze petitie van maart dit jaar, sloeg vervolgens de 

coronacrisis opnieuw in alle hevigheid toe. De avond met de fractievoorzitters 

werd afgelast, waarna wij met slechts een kleine delegatie in besloten kring de 

petitie aan de burgemeester mochten overhandigen. De interviews en fotoshoots 

met de kranten werden eveneens afgelast. Tot onze verbazing kregen wij 

vervolgens van de Gelderlander een berichtje of wij akkoord waren met het 

artikel dat ze de volgende dag wilden plaatsen. Gezien de omstandigheden had 

de Gelderlander namelijk besloten dat de scoop van het bestaan van een petitie 

nieuwswaardiger was dan de inhoud hiervan. Daarom had de krant de gemeente 

op de hoogte gebracht dat de petitie eraan kwam en de wethouder meteen om 

een reactie gevraagd. Dit ondanks dat krant noch wethouder überhaupt wisten 

wat er in de petitie stond. Omdat wij weigerden de inhoud van onze zienswijze in 

een artikel prijs te geven vóór de officiële uitreiking, werden vervolgens maar 

wat halve zinsneden gebruikt uit onze aanvraag voor een interview. Al met al 

nogal een anticlimax, maar de coronacrisis heeft helaas voor nog veel meer 

mensen nog veel ergere consequenties. In de bijlage een tweetal foto’s van hoe 

we de petitie hebben vormgegeven en achter deze link het artikel dat in de 

Gelderlander stond. 

 

https://www.gelderlander.nl/duiven/600-gezinnen-tekenen-petitie-tegen-nieuwbouw-op-biezenkampen-in-duiven~af8a9df9/


Reactie Petitie 

De eerste reactie van het college op onze petitie ligt geheel in lijn der 

verwachtingen. Zoals jullie in het artikel kunnen lezen blijft de wethouder bij zijn 

strategie om onze inhoudelijke argumenten te negeren en ons neer te zetten als 

een groep mensen die vooral bezig zijn met hun eigen uitzicht en woningwaarde. 

Tegenover de 600 ondertekenaars van de petitie stelt hij 400 bewoners met wie 

hij juist hele goede gesprekken heeft gehad. In zijn verdediging kan worden 

gesteld dat hij geen idee had waar de petitie over ging en door wie deze 

getekend is. Verder hebben wij vernomen dat het college niet gelukkig is met het 

vierde punt van onze petitie (misleiding) en dat zij de ondertekenaars mogelijk 

wil gaan benaderen voor een nadere verklaring. Het lijkt ons niet heel 

waarschijnlijk dat de gemeente hiertoe overgaat, maar zorg in ieder geval dat 

jullie op eventuele gemeentelijke brieven voorbereid zijn. 

 

  

Gedeputeerde Staten 

De opkomst van de petitie en het vasthouden van de gemeente aan de datum 

van 26 januari 2021 voor de definitieve besluitvorming, heeft ons gesterkt om 

onze bezwaren te richten tot een hogere overheid. Gebaseerd op de zienswijze 

hebben wij een zogenoemde ‘aanbiedingsbrief’ opgesteld welke wij verzonden 

hebben naar Gedeputeerde Staten (de provincie) en waarin wij ons beklag doen 

over ‘onbehoorlijk bestuur’. Ook op provinciaal niveau geldt hetzelfde als op 

gemeentelijk niveau: onze brief zal in het woud van ingekomen stukken 

geplaatst worden, waarna wij zullen moeten lobbyen bij de Statenfracties om 

deze actief op de agenda te zetten. In de bijlage vinden jullie deze 

aanbiedingsbrief. 

 

  

Hulp 

Al onze troeven zijn nu ingezet. Het is jammer dat de coronocrisis opnieuw ons 

momentum heeft gebroken, maar de zienswijze, de petitie en de 

aanbiedingsbrief zijn nu openbaar en zullen hun werk moeten gaan doen. Op de 

achtergrond blijven wij lobbyen op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau. 

Onze hoop is dat er iets gaat schuiven voordat 26 januari 2021 is aangebroken. 

Hetzij binnen de gemeentelijke partijen, hetzij door een interventie van de 

provincie. Ook hier geldt zoals altijd: kennis is macht, kennissen zijn machtiger. 

Daarom de traditionele vraag aan jullie: kennen jullie iemand, of hebben jullie 

een connectie die ons ergens een ingang kan geven? Laat het ons dan alsjeblieft 

weten. 

 

  

Mochten er onverhoopt nieuwe ontwikkelingen zijn, dan melden wij ons als 

vanzelfsprekend. Zo niet, dan wensen wij jullie, ondanks deze vreemde tijden, 

alvast fijne feestdagen en een 2021 dat niet anders kan brengen dan betere 

vooruitzichten waarmee we 2020 zijn doorgekomen. 

 

  

Met vriendelijke groet, 



 

Wiet Janssen 

Henny van Kempen 

Ton Kersten 

Peter Kragting 

Tjeerd Middelkoop 

Henk Wezendonk 

 

 


