
Wijzigingsvoorstel Notulen commissie Fysiek Domein 12 april 2021.  
 

Wijzigingsvoorstel 1: Pag. 2 halverwege, bijdrage van dhr. Bource 
 
De tekst is nu als volgt: 
 
De heer Bource (SGP) was voornemens om vanavond uitgebreid in te gaan op de participatie, maar 
hij heeft begrepen dat de wethouder dit weekend met buurtbewoners heeft gesproken. Hij is benieuwd 
naar de beleving van de wethouder hierbij. Op Facebook staat dat de wethouder heeft gesteld dat alle 
opties weer openliggen en ook participatie over het bruggetje en het behoud van bomen is toegezegd. 
 
Voorgesteld om te wijzigen in: 
 
De heer Bource (SGP) was voornemens om vanavond uitgebreid in te gaan op de participatie, maar 
hij heeft begrepen dat de wethouder dit weekend met buurtbewoners heeft gesproken. Hij is benieuwd 
naar de beleving van de wethouder hierbij. Op Facebook staat dat de wethouder heeft gesteld dat alle 
opties weer openliggen, zelfs de optie om dit stukje groen nu niet als bouwlocatie te gebruiken 
en ook participatie over het bruggetje en het behoud van bomen is toegezegd. 
 
 

Wijzigingsvoorstel 2: Pag. 2 onderaan en 3 bovenaan, 
beantwoording wethouder Boom 
 
De tekst is nu als volgt: 
 
Wethouder Boom heeft het afgelopen zondag als zeer prettig ervaren dat hij op zeer korte termijn kon 
langskomen bij mensen die zich niet betrokken voelden bij het woningbouwplan. Hij heeft uitgebreid 
met deze mensen gesproken over het plan en alle uitdagingen waar Huizen voor staat en er is 
afgesproken dat er vanaf nu wordt begonnen met participatie. Rond de onderdelen woningbouw en 
het bruggetje wordt een hek gezet en hierover gaat de wethouder zelf participatie doen. Dit betekent 
dat met elkaar zal worden besproken hoe het plan eruitziet, waarom het er zo uitziet en wat de buurt 
ervan vindt. Gezamenlijk zal worden gezocht naar wat mogelijk en onmogelijk is. Wel heel duidelijk is 
dat voor het totale plan opbrengst nodig is voor woningbouw en dat het gaat om 52 en 23 woningen in 
de categorieën die zijn genoemd. Ook is duidelijk gemaakt dat het een plan van iedereen moet zijn en 
dat het niet vaststaat hoe de woningbouw wordt neergezet. Gezamenlijk met de bewoners zal een 
mededeling worden opgesteld die bij alle bewoners zal worden bezorgd en waarmee duidelijk 
gemaakt wordt dat participatie zal plaatsvinden over het voorontwerp. De mensen met wie hij heeft 
gesproken, zijn oprecht betrokken bij hun leefomgeving en hij heeft zondag beleefd als een oprechte 
opening van een gesprek. 
 
Voorgesteld om te wijzigen in: 
 
Wethouder Boom heeft het afgelopen zondag als zeer prettig ervaren dat hij op zeer korte termijn kon 
langskomen bij mensen die zich niet betrokken voelden bij het woningbouwplan. Hij heeft uitgebreid 
met deze mensen gesproken over het plan en alle uitdagingen waar Huizen voor staat en er is 
afgesproken dat er vanaf nu wordt begonnen met participatie. Rond de onderdelen woningbouw en 
het bruggetje wordt een hek gezet en hierover gaat de wethouder zelf participatie doen. Dit betekent 
dat met elkaar zal worden besproken hoe het plan eruitziet, waarom het er zo uitziet en wat de buurt 



ervan vindt. Gezamenlijk zal worden gezocht naar wat mogelijk en onmogelijk is. Wel heel duidelijk is 
dat voor het totale plan opbrengst nodig is voor woningbouw en dat het gaat om 52 en 23 woningen in 
de categorieën die zijn genoemd. Hij geeft aan dat hij heeft gezegd dat dit een plan van iedereen 
moet zijn. En als dit een plan van iedereen moet zijn, dan gaan ze met elkaar praten binnen de 
beschikbare ruimten en mogelijkheden om te komen tot een oplossing die voor iedereen zo 
passend mogelijk is. En volgens hem betekent dit ook dat hij heeft gezegd dat dit betekent dat 
niet vast staat dat daar 5 hoog, 23 of 4 hoog 23, 23 in midden categorie woningen moeten 
worden gebouwd, want het zouden ook zo maar eens 2 laagjes sociaal of misschien wel 
helemaal niks als alles op de Oostermeent gebouwd wordt. Duidelijk is dat het een plan van 
iedereen moet zijn en dat het niet vaststaat hoe de woningbouw wordt neergezet. Gezamenlijk met de 
bewoners zal een mededeling worden opgesteld die bij alle bewoners zal worden bezorgd en 
waarmee duidelijk gemaakt wordt dat participatie zal plaatsvinden over het voorontwerp. De mensen 
met wie hij heeft gesproken, zijn oprecht betrokken bij hun leefomgeving en hij heeft zondag beleefd 
als een oprechte opening van een gesprek. 
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