
 
 
 
 
 
 

 Raadsvragen: ontwerp Omgevingsvisie 

Huizen, 24 juni 2022 

Geacht college, 

Woensdag heeft u het ontwerp Omgevingsvisie laten presenteren. Tijdens de presentatie was 

er weinig tijd en konden de sprekers niet overal inhoudelijk antwoord op geven. Deze stukken 

worden op korte termijn openbaar gemaakt voor onze inwoners om te reageren. Gezien deze 

inspraakperiode eindigt tijdens het zomerreces zou ik u graag schriftelijke raadsvragen stellen, 

zodat op tijd reactie kan worden ontvangen op de volgende vragen: 

1. In de kaart Schil West staan 2 paarse stippellijnen, bij de Trompstraat en Jan van 

Galenstraat, met de beschrijving “Herontwikkeling van straten; woningbouw in 

combinatie met behoud van voorzieningen waar mogelijk. Diversiteit draagt bij aan 

vitaliteit en leefbaarheid gebied.”. Deze locaties zijn volgens mij nooit eerder 

besproken mét mogelijk veel impact op de betreffende bewoners/omwonenden. 

Kunt u hier meer context bij geven? 

 

2. In de kaart Schil Oost staat een icoon bij de Kostmand met de beschrijving 

“Integrale aanpak voorzieningencluster Kosmand (sic). Behoud diversiteit 

voorzieningen. Zorgdragen voor goede inbedding in de wijk.”, wat wordt hiermee 

bedoeld? 

 

3. In de kaart Schil Oost staat de Vista en atletiekbaan ingekleurd met de tekst 

“Ontwikkeling Vista locatie tot woningbouw, met behoud van sport en 

recreatievoorzieningen en aansluiten op de groenstructuur”.  

 

Tijdens de verkiezingen heeft een meerderheid van de partijen zich uitgesproken 

tegen bebouwing en ook in het huidige en nieuwe collegeprogramma staat hierover 

en tekst opgenomen. Bent u het met ons eens, ook om nieuwe onrust in de wijk te 

voorkomen, dat deze daarom niet in het ontwerp Omgevingsplan hoort? Daarmee 

sluit ik niet uit dat alle locaties, dus ook deze, wel besproken moeten kunnen 

worden tijdens het te organiseren wooncongres. 

 

4. In de kaart Schil West staat het Visnet als mogelijke ontwikkellocatie voor 

woningbouw genoemd, is dit niet al een tijd achterhaald vanwege de nieuwe 

eigenaar? 

 

Met vriendelijke groet, 

Bram Schröder 

D66 Huizen 

 

 

PS Een deel van de andere schilkaarten zijn op dit moment nog niet te openen, ik verneem graag 

wanneer deze wel beschikbaar zijn. 


