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De fractie van Lokaal Belang 
Ter attentie van mevrouw M.H.J. Pluimers-Foeken 
  
  
   

 

Geachte mevrouw Pluimers, 
 
Op 3 december 2019 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 
42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad, met betrekking tot het 
groenplan van de Rondweg Voorthuizen. Wij beantwoorden uw vragen als volgt: 
 
Vraag 1. Klopt het dat u de aanleg van groen in deelgebied 2 wilt schrappen? Zo ja, 
waarom is dat?  
 
Antwoord: Nee, dit klopt niet. Wij zijn samen met Provincie Gelderland voornemens om 
de rondwegen landschappelijk in te passen conform het vastgestelde landschapsplan en 
daarvoor het groen aan te brengen waarover wij omwonenden per nieuwsbrief (in januari 
2018) hebben geïnformeerd. 
 
Vraag 2. Op welke wijze heeft u het beloofde overleg (als antwoord op onze rondvraag) 
vormgegeven? Hadden omwonenden inspraak en/of invloed? Op welke wijze?  
 
Antwoord: In het antwoord gaven wij aan dat een deel van de aanplant buiten het 
contract met de aannemer valt. We hebben een schetsontwerp uitgewerkt en (ambtelijk) 
met bewoners van de Bijschoterweg besproken.  
 
Vraag 3. Bent u met ons van mening dat de eerder aangekondigde groencompensatie 
zoals voorgesteld aan zowel inwoners als de raad, op alle onderdelen gerealiseerd moet 
worden? Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord: Ja, dat zijn wij met u van mening. Wij zetten ons in om conform het 
vastgestelde inpassingsplan de groencompensatie voor het hele gebied te realiseren. 
 
Vraag 4. Bent u bereid zich alsnog in te zetten om de groencompensatie van deelgebied 
2, net zoals de andere deelgebieden, te (laten) realiseren? Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 3. 
 
Vraag 5. Terugkomend op onze rondvraag; kunt u daar, gezien de berichtgeving, 
opnieuw en dieper op ingaan?  
 
Antwoord: Wij zijn voornemens om (ook) in deelgebied 2 groen te realiseren.  
Basis hiervoor is het landschapsplan wat onderdeel uitmaakt van het vastgestelde 
inpassingsplan; in de nieuwsbrief van januari 2018 is hiervan een schematische 
weergave gepresenteerd. Wij spannen ons in om juist méér groen aan te leggen dan in 
het oorspronkelijke landschapsplan was voorzien en zijn hierover in overleg met 
bewoners van de Bijschoterweg. 
 



 

Blad 2  

Vraag 6. Indien vraag 1 met ‘nee’ wordt beantwoord:  
Bent u bereid zo snel mogelijk met omwonenden in gesprek te gaan om het ontstane 
misverstand uit de wereld te helpen en ons van de uitkomst in kennis te stellen? 
 
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 5. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
H.F.B. van Steden   dr. J.W.A. van Dijk 
secretaris    burgemeester 
 
 

 


