
 

Vragen ex art. 32 RvO aan College B&W 

  
Langs het Bels Lijntje realiseert GB Brouwers Groen namens de gemeente een gedeelte van 

de ecologische verbindingszone (1),(2)  

  
Gezond Verstand Goirle Riel vindt goede communicatie door de gemeente met de inwoners 

over plannen voor onze gemeente heel belangrijk. Door inwoners vroegtijdig te betrekken bij 

planvorming, hun ideeën - waar gepast en realistisch - aantoonbaar mee te nemen, ontstaat 

draagvlak bij burgers en wordt het vertrouwen in de overheid vergroot. 

  
Naar aanleiding van de  werkzaamheden ter hoogte van Kwartierlaan en Hofgang in Riel 

hebben wij de volgende vragen aan het college, ten aanzien van de communicatie met 

omwonenden (informatie, participatie, inspraak etc): 

  
In september 2021 is er een schrijven verstuurd aan omwonenden. Omwonenden is gevraagd 

om input (wensen, suggesties, visie) kenbaar te maken. 

  
1. Wat is er gedaan met de input van omwonenden uit september 2021?  
2. Hoeveel reacties zijn er ontvangen?  

3. Wat was de inhoud van de reacties? Graag ontvangen we een uitputtende lijst 

(geanonimiseerde) reacties van omwonenden 
4. Zijn de reacties omgezet naar aanpassingen in het plan? Graag specifiek per reactie 

verwijzen naar de precieze verwerking in het plan. 

  
Daar waar de bewonersbrief spreekt over een ontwikkeling ‘langs het Bels Lijntje’, trekt deze 

bij de Kwartierlaan en de Hofgang de wijk in.  

  
1. Waarom is er voor gekozen om juist op deze plekken de ecologische verbindingszone 

de wijk in te laten trekken? 

2. Was dit tevens een concreet resultaat van de input door omwonenden, zoals een wens? 

Zo nee, waarom is hier dan toch voor gekozen? 

  
In september 2021 is voor het eerst schriftelijk gecommuniceerd met omwonenden over deze 

plannen. Op 5 december 2022 is een bewonersbrief verstuurd dat de werkzaamheden op 12 

december gingen starten. 

  
1. Heeft er een omgevingsdialoog plaatsgevonden? Zo ja, wat is daarvan het resultaat? 

Graag ontvangen wij een uitputtend overzicht van alle contactmomenten met 

omwonenden, zoals brieven, informatieavonden met notulen of verslagen, en andere 

ingezette instrumenten die bijdragen aan de omgevingsdialoog en verkrijgen van 

draagvlak bij bewoners. 
2. Is het college het met ons eens dat er beter met omwonenden gecommuniceerd had 

moeten worden over dit plan? 

3. En dat dit nu onvoldoende het geval is geweest waardoor omwonenden verrast werden 

door de aard van de plannen, ten tijde van de uitvoering? 
4. Is het college bereid alsnog een goede omgevingsdialoog op te starten met 

omwonenden van de Kwartierlaan en de Hofgang, ten einde draagvlak onder inwoners 

voor deze plannen te verbreden? 



5. Is het college bereid eventuele aanpassingen van het plan, voor zover die recht doen 

aan een ecologische verbindingszone, uit te voeren als hiermee het draagvlak onder 

omwonenden verbetert? 

  
Inmiddels zijn de werkzaamheden ter hoogte van de Hofgang en de Kwartierlaan gestart. Een 

vergelijking met de werktekening, leert dat de uitvoering van de bijenkasten aan de Hofgang 

niet is zoals op de tekening aangegeven. 

  
1. Onderkent het college dat de uitvoering afwijkt van de tekening? 
2. Welke marges zijn met de uitvoerder afgesproken om af te wijken van het 

oorspronkelijke plan? 
3. Hoe en door wie worden wijzigingen van werktekeningen , die ‘in het werk’ gemaakt 

worden geaccordeerd? 
4. Hoe wordt gewaarborgd dat dergelijke wijzigingen passen bij de resultaten van de 

omgevingsdialoog (input van omwonenden) en daaruit voortgekomen plan? 

  
(1) www.bit.ly/belslijntje  
(2) bewonersbrief ‘Start werkzaamheden ecologische verbindingszone langs Bels Lijntje’ de 5 

december 2022 
  
Namens de fractie van Gezond Verstand Goirle Riel 
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