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Beste Medebewoners, 
 
 

Dit zal de eerste van twee nieuwsbrieven zijn die redelijk snel op elkaar zullen 
volgen. De komende twee weken staan namelijk in het teken van de definitieve 

besluitvorming over het woningbouwdossier. 27 mei 2021 zal hierover het eerste 
(en enige) debat gevoerd worden en geven de raadsfracties hun posities weer. 1 
juni 2021 zal hierover een besluit afgehamerd worden. De stand van zaken op dit 

moment: 
 

 
Politieke Avond 18 Mei 2021 
Het zal jullie niet ontgaan zijn. 18 mei 2021 was de eerste (en enige) 

mogelijkheid tot inspraak voor de omwonenden van de uitbreidingslocaties. Een 
avond waar ook een aantal van jullie aan deel zouden nemen. Om het maar heel 

voorzichtig te zeggen: de avond was een absolute aanfluiting. Een dag van 
tevoren werden de regels voor de avond gewijzigd. Het was niet langer de 

bedoeling een ingesproken tekst te brengen maar om een beperkt aantal vragen 
te stellen. Slechts 15 minuten waren hiervoor per uitbreidingslocatie 
gereserveerd. Na een pauze zou het college dan de gelegenheid nemen deze 

vragen te beantwoorden. Reacties van de vragenstellers waren hierop niet 
mogelijk. Meteen toen deze veranderde opzet bekend werd namen wij contact op 

met de gemeente, want met inspraak of open discussie had dit alles weinig van 
doen. Uiteindelijk werd overeengekomen dat wij meerdere sprekers mochten 
afvaardigen en meer spreektijd (25 minuten) zouden krijgen om recht te doen 

aan het feit dat wij 650 bewoners vertegenwoordigden (bijna het tienvoudige als 
de omwonenden van de Ploen-Noord en de Plakse Weide bij elkaar). Tot onze 

verrassing zouden wij tijdens de avond echter onophoudelijke onderbroken of 
zelfs overgeslagen worden, terwijl de voorzitter ons er bij herhaling van 
beschuldigde dat wij ons niet aan de regels hadden gehouden. Schrale troost is 

dat werkelijk niemand wat aan de avond had omdat een uur lang gehaaste 
vragen van omwonenden na de pauze werden gevolgd door een half uur lang 

nog meer gehaaste, compleet uit de context getrokken korte antwoorden van de 
wethouder. Een trieste dag voor inwonersparticipatie. 
 

 
Woonvisie 

Spraken we in onze vorige nieuwsbrief al onze verwondering over de 
woningbouwcijfers uit, afgelopen week kwam de gemeente met een persbericht 
wat maakt dat alle argumenten en bespiegelingen in de prullenbak kunnen. Niet 

langer 570 woningen (zoals vastgelegd in het raadsbesluit van januari) maar 
1200 woningen (met een extra plancapaciteit van 1560 woningen) is nu de 

opgave waartoe het college meent genoodzaakt te zijn. Een werkelijk bizar 
aantal waarvan het college overigens geen enkele onderbouwing heeft gegeven. 
Pas dit najaar zal het bijbehorende beleidsdocument ‘Woonvisie’ behandeld 

worden. Derhalve mag/kan dit aantal ook nog niet bediscussieerd worden, maar 
het college wilde alvast de raad de conclusies niet ontzien. Twee weken voor de 

besluitvorming voor de uitbreidingslocaties… Schrale troost is dat inmiddels ook 
de omwonenden van de Ploen-Noord het college van ‘onbehoorlijk bestuur’ 



hebben beschuldigd.   

 
 

Omroep Gelderland 
Het persbericht ging uiteraard niet onopgemerkt voorbij, wat betekende dat 
Omroep Gelderland de eerder dit jaar aangekondigde reportage over de 

Biezenkampen door wilde zetten. Het was een kwestie van meedoen of aan de 
zijlijn blijven staan. Wij hebben gekozen mee te doen. Het zal een item van vijf 

minuten worden waarin zowel de wethouder, de oppositie als de omwonenden 
aan het woord zullen komen. Wij zijn benieuwd of onze bijdrage dit keer langer 
zal duren dan de vijf seconden van de NOS… Voor de geïnteresseerden: de 

reportage zal op de website van Omroep Gelderland komen te staan en 27 mei 
2021 vanaf 17:00 op elk uur op hun televisiekanaal herhaald worden. 

 
 
Zienswijze 

De besluitvorming van de komende dagen is voor ons de laatste gelegenheid om 
de raad te kunnen proberen op andere gedachten te brengen of anders nog via 

de officiële weg (en met het oog op eventuele latere procedures) onze stem te 
laten horen. Wij hebben dan ook besloten een nieuwe zienswijze in te dienen en 

onze twee troefkaarten uit te spelen. Namelijk, een brief uit 2019 van het college 
waarin zij aangeeft dat het hebben van “regie” bij woningbouw voor haar niet 
van belang is (terwijl zij dit al anderhalf jaar als primaire reden opvoert om de 

Biezenkampen aan te moeten kopen) en het amendement van de Structuurvisie 
van 2009 dat het hierin genoemde ‘zoekgebied buitenplaatsen’ ophief nog voor 

dit van kracht werd (terwijl het college dit gebruikte om aan te tonen dat de 
Biezenkampen destijds voor woningbouw in aanmerking kwam). De nieuwe 
zienswijze is te vinden in de bijlage. 

 
  

Politieke Avond 27 Mei 2021 
Ook de oppositie is inmiddels al van onze zienswijze op de hoogte en is de 
messen aan het slijpen voor het debat. Of dit veel uit gaat maken is zeer de 

vraag. Achter de schermen lijkt de coalitie de rijen gesloten te hebben en zich 
bovendien van de steun van de SP verzekerd te hebben (in ruil voor het 

exorbitante percentage van 90% goedkope woningen in de uitbreidingswijken). 
Een vooruitspiegeling van de avond zou zijn dat de PvdA en D66 (en in mindere 
mate GroenLinks) inhoudelijk van leer zullen gaan trekken tegen het gevoerde 

beleid. Het zal dan aan het CDA (met beperkte steun van de VVD) zijn om hun 
wethouder te verdedigen. Als grootste en machtigste partij van de gemeente zal 

Lokaal Alternatief de hele avond traditioneel zwijgen om zich uiteindelijk even 
traditioneel naar de coalitie te voegen. 
  

 
Of de avond daadwerkelijk zo zal gaan verlopen en wat dit verder allemaal zal 

gaan betekenen is iets waar we in de volgende nieuwsbrief op terug zullen 
komen. De vergadering is te volgen achter de volgende link, dus we gaan het 
allemaal beleven morgenavond. Jullie horen snel weer van ons. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

https://www.twitch.tv/gemeenteraadduiven


Wiet Janssen 

Henny van Kempen 
Ton Kersten 

Peter Kragting 
Tjeerd Middelkoop 

 
 


