
 
Van: Reinier Jansen  
Verzonden: maandag 17 februari 2020 22:20 
Aan: Gemeenteraad; Reinier Jansen 
Onderwerp: Afstand nemen van koersdocument Bacaertlant / Bakertand  
  
Geachte gemeenteraad, 
 
 
Net voor de besluitvormende raadsvergadering van 18 februari a.s. wil ik het volgende nog 
onder uw aandacht brengen. 
 
 
In 2018 heb ik zitting genomen in het planteam Bakertand. Er hebben een tweetal 
bijeenkomsten plaatsgevonden met het planteam in de daarop volgende periode. Daarnaast 
is er regelmatig mailwisseling binnen het planteam geweest met Bakertand BV.  
 
In alle adviezen en denkwijzen zijn wij vanuit het planteam uitgegaan van een aantal 
uitgangspunten waaronder een van de belangrijkste: 350 woningen in een ruim opgezette 
groene dorpswijk. Vanuit het planteam zijn direct een aantal bezwaren en risico's ter tafel 
gebracht die zich onder andere richten op de infrastructuur en ontsluiting.  
Enkele weken geleden hebben wij (via de media) vernomen dat er nu waarschijnlijk 420 + 45 
of zelfs 420 + 185 woningen gebouwd zouden moeten worden. Dit vooral om de verhuizing 
van Primagaz te bekostigen. 
 
Het planteam is (ondanks diverse zorgen die geuit zijn door deelnemers vanuit omliggende 
wijken) op géén enkele wijze meer betrokken geweest bij de huidige stand van zaken (van 
het koersdocument). Van een koersdocument kan wat ons betreft ook geen sprake meer 
zijn, we zijn ten opzichte van de oorspronkelijke uitgangspunten immers ver uit koers 
geraakt.  
Naar onze mening is een wijk van 605 woningen niet gepast en is er ook geen sprake meer 
van een groene dorpswijk. 605 woningen vraagt ook veel meer van de omgeving dan het 
oorspronkelijk beoogde aantal woningen. Een aantal zorg- en knelpunten die we eerder 
hebben aangegeven worden hierdoor alleen maar groter.  
 
Als lid van het planteam neem ik op dit moment afstand van het koersdocument indien de 
nieuwe woning aantallen gehanteerd worden. Ik spreek hierbij ook namens een aantal 
andere inwoners van de Groote Akkers waarbij ik hun mening gevraagd heb. Ik heb 
Bakertand BV in een separate mail ook verzocht niet meer uit te spreken dat het plan in 
samenwerking met het planteam tot stand is gekomen.  
 
Wij maken ons ernstig zorgen over de huidige ontwikkelingen en zijn van mening dat de 
oorspronkelijke uitgangspunten niet meer waargemaakt kunnen worden. 
 
 
p.s. Na een eerdere mail die ik aan Bakertand BV gestuurd heb is er overigens wel weer een 
bijeenkomst met het planteam belegd over een aantal weken. Hierin is het de bedoeling te 
bespreken wat uw besluit in de vergadering van morgen voor gevolgen heeft. Ik vraag me 



dan echter af welke vorm van invloed wij nog uit kunnen oefenen. Er zijn immers besluiten 
genomen over een koers waar (in ieder geval een deel van) het planteam niet meer achter 
staat. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens buurtbewoners uit de Willem Bilderdijkdreef 
Reinier Jansen 
 


