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Collegevoorstel
Inleiding
Op 20 december 2011 heeft de raad het tracé van de randweg Vlijmen vastgesteld. In deze vergadering
heeft wethouder Mark Buijs aangegeven dat er nader overleg gevoerd zou worden met de gemeente ’sHertogenbosch over het noordelijk tracédeel van de randweg. Uitkomst van dit overleg is een nieuwe variant
voor het noordelijk tracédeel. De randweg is hierbij gesitueerd op de Voorste Zeedijk. Dit voorstel zal in de
vergadering van 30 oktober 2012 aan de raad voorgelegd worden.
Een bewoner van de Voorste Zeedijk heeft op 4 september 2012 hierover een brief aan de raadsleden
gestuurd.
Feitelijke informatie
Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar de bijgevoegde concept-antwoordbrief.
Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 25 september 2012
besloten:
de bewoner van de Voorste Zeedijk conform de bijgevoegde concept-brief te antwoorden.

Ter kennisname naar de raad

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven
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Aan de leden van de raad van de Gemeente Heusden.

Vlijmen, 4 september 2012.

Dames en heren,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende:
Sinds 1999 heb ik mijn agrarisch bedrijf aan de Voorste Zeedijk. Nu wilde ik een woonhuis gaan bouwen en heb
daar een vergunning voor aangevraagd. Deze is begin 2011 verleend, maar bij de verlening zat een brief met het
verzoek nog even te wachten met bouwen, omdat er mogelijk een nieuwe randweg aan de Voorste Zeedijk zou
kunnen komen. In verder overleg heb ik aangegeven het huis op een andere plaats te gaan zetten als die weg er
moest komen, dus niet zo kort langs die weg.
Enige tijd later ontvingen wij het bericht dat de randweg niet aan de voorkant, maar aan de achterkant op ons
perceel zou moeten komen lopen. Ik heb daar mijn volledige medewerking aan verleend. De gemeente heeft
zelfs grond voor de nieuwe weg van mij aangekocht e.d. In december 2011 werden deze plannen in de
gemeenteraad vastgesteld. Hier hebben wij op gewacht met bouwen. Na de bouwvakvakantie zijn wij begonnen
met bouwen en de fundering is gestort.
Een paar weken geleden werd ik gebeld vanuit het gemeentehuis of ik op 27 september even langs kon komen
om over de ontwikkeling van de randweg te praten. Ik dacht daarbij dat het zou gaan over hoe het aangepakt gaat
worden en wanneer. Afgelopen donderdag werd ik weer gebeld vanuit het gemeentehuis, waarom ik maandag
niet op gesprek ben geweest. Mij was echter aangegeven 27 september in plaats van 27 augustus. Vervolgens is
er een nieuwe afspraak gemaakt voor 3 september. Men had mij ook maandag kunnen bellen!!
Op 3 september j.l. werd mij vrolijk medegedeeld door een ambtenaar dat de randweg toch aan de Voorste
Zeedijk moet komen, dus wel kort langs ons huis. Men wist blijkbaar 2 maanden geleden al, dat de randweg
verplaatst zou moeten worden. Waarom toen geen contact opgenomen? Dan was ik nog niet begonnen. U kunt
wellicht begrijpen dat ik nu niet weet of ik verder moet gaan met de bouw van mijn woonhuis. Maar ik heb wel
een contract met de aannemer!
Mijn vraag is natuurlijk: kan dit zomaar? Gaat u zo met de burgers om? Is het een taak van een ambtenaar om dit
soort mededelingen te doen?

Mijn verzoek aan u is niet akkoord te gaan met de wijziging van deze plannen.
Graag uw reactie.
Met vriendelijke groeten,

P. J.C. de Gouw,
Voorste Zeedijk 11,
5251 VL Vlijmen.
Tel. 06 11 125 188.

Familie P.J.C. de Gouw
Voorste Zeedijk 11
5251 VL VLIJMEN
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Beste familie De Gouw,
Op 4 september 2012 heeft u een brief aan de raadsleden gestuurd. Omdat het in
dit soort gevallen gebruikelijk is dat de raad het college vraagt de brief te
behandelen, ontvangt u van ons hierbij een antwoord. Daarnaast kunnen de
raadsleden er afzonderlijk voor kiezen om al of niet actie te ondernemen.
We begrijpen dat het recente collegebesluit voor u een tegenslag is. Wij beseffen
dat het uitzicht vanuit de woning die u momenteel aan het bouwen bent en de
mogelijke overlast van de nieuwe randweg anders zijn dan u had verwacht. Als u
dat wenst, blijft het milieutechnisch toch mogelijk om de woning op de huidige
plaats en in de vergunde vorm te realiseren. Inmiddels zijn wij hierover ook in goed
gesprek met elkaar.

POSTADRES

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen

U behoort tot de groep direct aanwonenden die frequent, vroegtijdig, en het meest
gedetailleerd over de plannen zijn geïnformeerd. We hebben met u zeven
gesprekken gevoerd tussen maart 2011 en nu. Regelmatig is er contact geweest
per e-mail of telefoon.

BEZOEKADRESSEN

Julianastraat 34
Vlijmen
Raadhuisplein 16
Drunen
T
F
E

(073)513 17 89
(073) 513 17 99
INFO@HEUSDEN.NL
DIGITAAL LOKET

www.heusden.nl
Bankrelatie

28.50.03.909

U vraagt waarom u niet eerder bent geïnformeerd over de gewijzigde tracékeuze.
Dit was helaas niet mogelijk omdat we pas vlak voor het collegebesluit tot
overeenstemming zijn gekomen met de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wethouder
Mark Buijs heeft dit ook toegelicht in het gesprek van 6 september 2012.
Wij wilden u graag door Mark Buijs op de hoogte brengen van de gewijzigde
tracékeuze. In eerste instantie stond een gesprek gepland op 27 augustus 2012,
een week voordat het college op 4 september 2012 zou besluiten over het nieuwe
tracé.

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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Helaas heeft dit gesprek niet plaatsgevonden door een misverstand over de
datum. Er is vervolgens gekeken om op korte termijn een nieuw gesprek te
plannen. Omdat dit in de agenda van de wethouder vóór 4 september niet mogelijk
was, is ervoor gekozen dit gesprek zonder hem te laten plaatsvinden. Dit gebeurde
op maandag 3 september 2012 door de medewerkers Ellen Vos en Tonny Jobsen.
We hebben geprobeerd de communicatielijnen met direct omwonenden en
belanghebbenden zo kort mogelijk te houden door de afspraak dat:
- het altijd mogelijk is om op verzoek een gesprek met de wethouder in te
plannen;
- contact met de projectleider altijd open staat indien u iets wilt weten of
bijvoorbeeld geruchten wil toetsen op waarheid.
Tot slot willen wij u melden dat op 30 oktober 2012 het voorstel aan de raad ter
besluitvorming wordt aangeboden.
Het doet ons goed dat we weer met elkaar in gesprek zijn en we hopen dat deze
gesprekken naar ieders tevredenheid worden afgerond.

Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. J.T.A.J. van der Ven

drs. J. Hamming

