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Beste medebewoners en belangstellenden, 

Hierbij een korte nieuwsbrief inzake de actuele stand van zaken rond de Biezenkampen en 

over de lancering van de website van onze bewonersgroep www.debiezenkampen.nl. 

De gemeenteraadsverkiezingen hebben wel een verschuiving teweeg gebracht in de 

politieke verhoudingen en dit kan op zich gunstige consequenties voor onze zaak hebben. 

Zoals jullie ongetwijfeld in de media gelezen hebben is er sinds kort een nieuw college van 

DOED, Lokaal Alternatief en het CDA. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat woningbouw 

op de Biezenkampen in ieder geval tot 2024 niet aan de orde is en dat in de loop van dat jaar 

bezien wordt of de Biezenkampen nog nodig is voor de woningbehoefte. Dat zou dan 

afhangen van nieuwe, deugdelijk onderbouwde prognoses over de woningbehoefte op dat 

moment en van de vorderingen van de woningbouw op Plakse Weide, Ploen-Noord en de 

diverse inbreidingslocaties.  

Dit standpunt heeft niet kunnen voorkomen dat er thans vanuit het college een 

raadsvoorstel ligt (waar nog over gestemd moet worden in de gemeenteraad) dat onder 

andere behelst “het opstellen van een ontwikkel- en stedenbouwkundig plan voor locatie 

Biezenkampen”. Het opstellen van zo’n plan is een heel traject, waarin op een gegeven 

moment ook participatie van belanghebbende burgers een plaats krijgt. De bedoeling van de 

gemeente is dit plan uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 klaar te hebben en voor te 

kunnen leggen aan de gemeenteraad. 

Overigens zijn al deze stukken en andere belangrijke raadsstukken steeds in te zien op de 

website iBabs online van de gemeente Duiven (www.duiven.nl) .  

Via een link op deze website kun je ook alle raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten 

online volgen. Graag moedigen wij jullie aan hiervan gebruik te maken en zelf ook stukken te 

lezen op deze site van de gemeente. 

Op 24 mei jl. was er een zogenaamde Ronde Tafel in het gemeentehuis over de 

bouwplannen op de diverse uitbreidingslocaties. Namens onze bewonersgroep Zuidrand 

heeft Henny van Kempen daar ingesproken en betoogd dat wij het onzinnig en prematuur 

vinden om op dit moment al een stedenbouwkundig plan voor Biezenkampen te gaan 

voorbereiden, temeer daar het nieuwe coalitieakkoord stelt dat er pas over twee jaar 

bekeken wordt of woningbouw op Biezenkampen überhaupt nodig is. 

Naar voren kwam dat het huidige voorstel om planvorming toch op te starten voortkomt uit 

de motie “Doorpakken woningbouw” die in maart vlak voor de verkiezingen nog door de 

oude Raad aangenomen is.  De coalitiepartijen zullen intern overleggen of zij nog met een 

amendement komen op het nieuwe raadsvoorstel inzake Biezenkampen, dus of zij nog een 

wijzigingsvoorstel doen. Dat moeten we maar afwachten. Overigens betekent een 

http://www.debiezenkampen.nl/
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stedenbouwkundig plan nog niet dat er ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden, maar het 

is wel weer een stap in deze richting. 

Verder is er op 28 april een startbijeenkomst geweest voor een “verkeersnetwerkanalyse” 

van het wegennet in de hele gemeente Duiven. Deze analyse wordt uitgevoerd door 

onderzoeksbureau Sweco. De opdracht is een analyse te maken van de verkeerssituatie en 

knelpunten daarin in Duiven in 2030, uitgaande van het ‘worst case scenario’, dat wil zeggen 

bij maximale bebouwing van alle drie de uitbreidingslocaties. Voor Biezenkampen wordt in 

het onderzoek vooralsnog uitgegaan van ontsluiting via de Kleipeer en de Bellefleur. Voor 

deze startbijeenkomst waren alle bewonersgroepen rond de uitbreidingslocaties 

uitgenodigd en onze bewonersgroep werd vertegenwoordigd door Miryam Donkervoet en 

Ton Kersten. Naar verwachting zullen meer bijeenkomsten volgen. 

Tenslotte: onze website www.debiezenkampen.nl is nu online. Dit moet voortaan het 

communicatiekanaal van onze bewonersgroep Zuidrand zijn. Het is de bedoeling dat 

geïnteresseerde buitenstaanders die bijvoorbeeld Biezenkampen googlen via deze site 

informatie over de stand van zaken en het proces dat we de laatste jaren doorgemaakt 

hebben krijgen. Zo staan alle nieuwsbrieven die wij ooit rondgestuurd hebben erop, alsmede 

links naar allerlei relevante partijen. Via het emailadres info@debiezenkampen.nl kan er een 

reactie naar onze website gestuurd worden, bijvoorbeeld door de gemeentelijke organen, 

maar uiteraard ook door jullie als aangeslotenen bij onze bewonersgroep. Om het praktisch 

werkbaar te houden komen alle reacties binnen bij de  circa 5 mensen die onze 

bewonersgroep momenteel vertegenwoordigen, waarbij we natuurlijk belangrijke zaken 

verder zullen communiceren naar alle aangeslotenen. Het is de bedoeling dat onze website 

verder aangekleed en uitgebreid wordt. Dit nieuwe communicatiekanaal was noodzakelijk 

omdat wij sinds het overlijden van Gladys Schellart voor uitgaande post geen gebruik meer 

kunnen maken van de emailaccount bewonersgroepzuidrand@gmail.com. 

Tot zover deze update over onze bewonersgroep en de stand van zaken rond de 

Biezenkampen. Bij belangrijke ontwikkelingen zullen we weer van ons laten horen. Feedback 

en reacties zijn uiteraard welkom via het eerdergenoemde info@debiezenkampen.nl 

Met vriendelijke groet, 

Wiet Janssen 

Peter Kragting 

Ton Kersten 

Jos van Doornmaal 

Miryam Donkervoet 

Henny van Kempen 
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