
Van: Marielys Roos  

Verzonden: donderdag 9 december 2021 17:19 

Onderwerp: vragen ivm Binnenweg 27 te Bennebroek: verzoek nav reactie wethouder Wijkhuisen 

 

Beste griffier, beste collega’s, 
 

Nav het betoog van de wethouder gisterenavond tijdens het vragenhalfuur mbt de door HvB 

gestelde vragen over Binnenweg 27, willen wij het volgende aan jullie voorleggen. 

 

Wethouder Wijkhuisen deelde mede dat als eerste de behandeling van de zienswijzen voorligt en de 

beantwoording van de door ons gestelde vragen hierop zal moeten wachten.  

Tijdens de vergadering bestuur en middelen las wethouder Heijink een verklaring voor waaruit wij 

meenden te mogen opmaken dat a) door de gemeente nog geen grond was verkocht aan de 

ontwikkelaar en b) de grond als snippergroen dient te worden beschouwd. 

 

Het lijkt ons van het grootste belang dat zowel wethouder Wijkhuisen als wethouder Heijink alsnog 

de vragen beantwoorden en daarmee vinden wij het onwenselijk dat daarmee wordt gewacht tot de 

zienswijzen zijn behandeld. Als raad hebben wij recht op antwoorden. Daarbij komt dat de 

beantwoording voor zover die wél is verstrekt, meer vragen oproept. Zoals de mededeling dat sprake 

zou zijn van snippergroen, wat onze fractie niet onderschrijft. 

 

Vandaar de oproep aan jullie om ons verzoek aan de beide wethouders te steunen en met HvB te 

vragen om een spoedige beantwoording. Daarnaast overwegen wij een motie in te dienen. Het 

bouwplan kan niet op deze wijze worden uitgevoerd. Het is veel te omvangrijk voor deze plek en kan 

niet rekenen op draagvlak in de buurt. Daarbij komt dat participatie niet is doorlopen. Dat bevestigde 

wethouder Wijkhuisen ook gisterenavond. 

 

Er is ons veel aan gelegen dit positief in te steken zodat de buurt niet wordt geconfronteerd met een 

bouwplan dat geen draagvlak heeft.  

 

Resumerend hebben wij twee verzoeken aan de fracties: 

 

1. Zijn jullie van mening net als HvB dat de vragen door het college dienen te worden 

beantwoord (los van de zienswijzen)? Wij horen dat graag van jullie 

2. Wij zijn aan het denken over een motie of andere mogelijkheid om te voorkomen dat het 

huidige bouwplan wordt uitgevoerd. Wij zijn ons hier nog op aan het beraden. Is daarvoor bij 

de fracties steun of toch niet? Dit is een open vraag. We horen ook dat graag van jullie. 

 

Aan de griffier het verzoek dit aan de gehele raad te sturen en dit verzoek te plaatsen op de lijst 

ingekomen stukken van vrijdag 10 december as. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marielys Roos 

HvB 
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