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Geachte raadsleden, 

Graag willen wij u wijzen op de voorgenomen planning van de besluitvorming rondom de 

voorgenomen vestiging van McDonalds met McDrive en 40m hoge lichtmast op 

bedrijvenpark Rengers. 

Het college heeft tot voor kort aangegeven eind november de zienswijzen te beantwoorden 

en als gevolg daarvan het ontwerp bestemmingsplan al dan niet te wijzigen.  

De betrokken wethouder heeft met de bewoners van de Knijpslaan afgesproken dat zij op de 

hoogte gehouden worden van de voortgang van de procedure. 

De planning die wij als bewoners zelf hebben moeten achterhalen via de raadskalender, de 

Lange Termijn Agenda en diverse raadsleden was: 

 beeldvorming  informatiebijeenkomst 21   november 

 oordeelvorming raadscommissie  3  december 

 besluitvorming  raadsvergadering   19  december  

 

Nu is de datum van de informatiebijeenkomst gewijzigd, wederom zonder dat wij zijn 

geïnformeerd. De overige data zijn in de LTA nog steeds ongewijzigd. 

 beeldvorming  informatiebijeenkomst 12  december 

 oordeelvorming raadscommissie  3 of 11 of 12 december ? 

 besluitvorming  raadsvergadering   19  december ?  

 

In het gekste geval komt de beeldvorming na de oordeelvorming, aangezien dit wel heel 

ongeloofwaardig is gaan we ervan uit dat oordeelvorming plaats vindt op 12 december. Dit 

betekent het volgende voor u als raadsleden: 

U kunt ‘s middags beeldvormen en geïnformeerd worden over de beantwoording van 

de zienswijzen en eventuele wijzigingen, u dient u dezelfde avond in de 

raadscommissie tot een zorgvuldige oordeelvorming te komen en binnen een week in 

de raadsvergadering te besluiten! 

Verwijzend naar de perikelen omtrent de terinzagelegging voor de zomervakantie lijkt het er 

verdacht veel op dat er weer (te)veel onderwerpen onder druk van de naderende 



kerstvakantie behandeld moeten worden. Hierdoor worden bijeenkomsten en vergaderingen  

’s middags in plaats van ’s avonds gepland, tijden die de opkomst van werkzame raadsleden 

over het algemeen niet bevorderen. Ook voor de werkzame omwonenden wordt het 

verdraaid moeilijk om telkens ’s middags acte de présence te geven.  

In het algemeen is er onduidelijkheid over de plaats en tijd van de genoemde 

informatiebijeenkomst. Afhankelijk van waar een document wordt geopend op de website 

verschijnen verschillende tijden. De informatiebijeenkomst wordt in de raadszaal gehouden 

van 15.00u-16.00u of van 16.00u-17.00u, de daarop volgende informatiebijeenkomst (N33) 

heeft een inloop vanaf 15.45… 

We worden niet op de hoogte gehouden. We hebben niets gehoord over de 

informatiebijeenkomst van 21 november en ook niet over de verplaatsing naar 12 december..  

Samenvattend: 

 

1. De tijd die de raadsleden wordt gegund tot een oordeel te komen wordt beperkt tot 

een week, inclusief het informeren/beeldvormen! 

2. Er wordt een informatiebijeenkomst in de agenda gepropt, enkele uren voor een 

raadscommissie waarin oordeelvorming moet plaatsvinden, of zelfs erna? 

3. Als omwonenden worden we nergens over geïnformeerd. Niet over bijeenkomsten, 

niet over de planning, niet over de agenda of wijzigingen, niet over een inmiddels 

nieuw uitgevoerde mobiliteitsstudie voor de rotonde A7/Kerkstraat/Rijksweg, nergens 

over… 

 

Derhalve verzoeken wij u: 

 er bij het college van B&W en de griffie op aan te dringen de planning en de agenda 

op orde te brengen 

 er bij het college van B&W op aan te dringen de beantwoording van de zienswijzen / 

Nota Zienswijze Commentaar en Wijziging in ieder geval niet uit te stellen tot 12 

december maar uiterlijk eind november als deadline aan te houden. 

 er bij het college van B&W op aan te dringen ons als omwonenden conform afspraak 

te informeren over het verloop van de procedure 

 deze verzoeken in elk geval op de agenda te plaatsen van de komende 

raadsvergadering van 28 november 

 

Hoogachtend, 

 

Rolf Mulder / Maurits Jansen 

Namens bewoners Knijpslaan 71 t/m 83 


