
Vragenhalfuurtje d.d. 13 september 2016:

Onderwerp: Stilstand bij belangrijke dossiers?

Geacht College,

In het eerste halfjaar zijn er toezeggingen gedaan bij een aantal grote dossiers welke grote impact 
hebben op het woon- en leefklimaat van onze burgers. We hadden gehoopt dat u net voor of in de 
vakantieperiode de voortgang op die dossiers actief zou melden aan de raad en aan onze burgers. 
Maar helaas hebben wij moeten constateren dat dit niet het geval is geweest.

Het enige wat tijdens het zomerreces uw aandacht heeft gehad is het nieuws dat u € 25.000,= 
overheeft voor het terugbrengen van de bijen in de bermen van het buitengebied. Fractie BALANS 
vraagt zich af of bezoekers van Het Groene Woud er wel zo gelukkig van worden, want bijen steken 
nu eenmaal. Wij zouden hier geen geld van de gemeenschap voor inzetten; er zijn andere zaken die 
in onze ogen meer prioriteit hebben en waar u de focus op zou moeten leggen.
Dit is dus ook de reden waarom wij deze vragen stellen. Iedereen mag een hobby hebben en 
uitoefenen, maar we verwachten van een overheid wel dat belangrijke dossiers die er zijn, en welke 
bijdragen aan de economie en het welbevinden van onze burgers, prioriteit hebben.
Onze burgers moeten nu maar afwachten en blijven in onzekerheid over het verloop van diverse 
dossiers. Van een overheid mag volgens BALANS verwacht worden dat zij haar burgers niet in 
onzekerheid laat en prioriteit geeft aan belangrijke zaken.
Wij vinden het dan ook zeer jammer te moeten constateren dat uw focus niet op de belangrijke 
dossiers ligt.

Daarom vragen wij nu zelf actief om de stand van zaken bij enkele van de belangrijke dossier waarin 
het al lang angstig stil is.

1. Hoe staat het met de genomen verkeersbesluiten t.a.v. invoering van de al lang verwachte 

blauwe zone en de grote hoeveelheid parkeervergunningen waar onze burgers terecht tegen 
protesteren? Wanneer verwacht u klare wijn te schenken?

2. Wanneer start de afgesproken proef van 2 jaar met het gratis gastvrij blauw parkeren op het 
parkeerterrein bij de Zwaanse brug en in de Rechterstraat?

3. Er wordt al lang gewacht op het ontwerp van het binnenterrein van het gemeentehuis waarbij 
het geschikt gemaakt wordt voor blauwe zone parkeren; hoeveel parkeerplaatsen komen er, 
wordt daarbij een deel van Villa Pfaff gesloopt en gaat de doorsteek van dit parkeerterrein 
naar de markt gepaard met een gedeeltelijke sloop van het zojuist verbouwde gemeentehuis?

4. Het bestemmingsplan voor de Verbindingsweg Ladonk Kapelweg (VLK), onderdeel van het 

maatregelenpakket PHS (het project dat als eerste uitgevoerd gaat worden) wordt al lang 
verwacht; wanneer komt het in de inspraak en is het provinciale probleem met de stikstof i.r.t. 
De Kampina opgelost? En zo nee, welke actie wordt daartoe ondernomen vanuit het college 
bij de provincie?

5. Vorst B wacht nog steeds op een bestemmingsplan, want zonder een bestemmingsplan 
kunnen we als gemeente de bedrijven niet helpen maar ook zelf geen bedrijfsgrond verkopen;
wanneer komt het bestemmingsplan Vorst B in de inspraak en is er intussen provinciale 
duidelijkheid (= instemming) over de thematische invulling voor bedrijven die met Greentech 
een relatie hebben of speelt hier ook nog de stikstofdiscussie i.r.t. De Kampina?

6. De kinderkoppen (= rammelstrook) in de Koevoortseweg moeten er nog steeds uit; waarom is 

dat nog niet gebeurd en wanneer gaan ze er echt uit? En bent u bereid om te beloven dat 
deze kinderkoppen in onze gemeente niet meer in de weg komen te liggen?

7. Tijdens de behandeling van de woonvisie bleek dat er twee kopers waren voor het 

gemeentelijke eigendom aan de Schijndelseweg, namelijk Ouderen in Regie en de 
woonstichting St. Joseph; heeft u deze grond intussen verkocht en aan wie?

Wij hopen met uw antwoorden de onzekerheid van onze burgers bij belangrijke dossiers weg te 
nemen en daarmee uw focus weer te richten op de belangrijke dossiers en niet op hobby's.
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