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1. Er is de buurt beloofd als de tijdelijke school weg is, ze inspraak hebben op dat gebied en dat 
het groen behouden blijft. Dat document is nog steeds spoorloos. Kunt u nog een poging 
wagen? 

De voormalige locatie van de tijdelijke school valt buiten het plangebied van de Leijoever. 
Voor de tijdelijke school is een noodgebouw geplaatst, een speelplaats aangelegd, hekwerk geplaatst 
en een kiss-& ridezone aangelegd. In een informatieavond op 22 september 2016 is de buurt ook 
geïnformeerd over de stand van zaken van zowel de nieuwbouw als de tijdelijke huisvesting. Over de 
verwijdering van de tijdelijke school is 2 x maal schriftelijk gecommuniceerd met de buurt (zie bijlage). 
Tussendoor is er ook nog een overleg geweest tussen één omwonende en de burgemeester, waarin de 
stand van zaken nogmaals is toegelicht. Zowel van de informatieavond als het overleg met de 
burgemeester is geen verslag opgemaakt. 
De locatie waar de tijdelijke school (incl. alle voorzieningen) heeft gestaan, is naar eer en geweten in 
de oude staat hersteld. Zie bijlage (foto’s oude / nieuwe situatie). 
 

2. In het document van waterschap staat dat ter compensatie een eco zone moet komen aan 
de overkant, waar het Landgoed gepland staat, betaald door van der Weegen en de 
gemeente. Hoe zit dat nu? 

Het Waterschap hecht waarde aan de ontwikkeling van een eco-zone aan beide zijden van de Leij. 
Aan de zijde van het project Leijoever wordt in het kader van het project in ieder geval een eco-zone 
aangelegd, dat is een voorwaarde. De gronden aan de overzijde van het project en de Leij zijn in 
eigendom van particulieren, dit is onderdeel van het project Leijvennen. Toen we spraken over de 
goedkeuring van Waterschap over het toestaand van een afstand van 10 meter tot de Leij voor het 
project Leijoever, gaven zij aan dat ze het belangrijk vonden dat aan beide zijden van de Leij een eco-
zone wordt ontwikkeld. Over het project Leijvennen was destijds nog geen volledige (procedurele) 
zekerheid. Belangrijk voor het Waterschap was de toezegging dat indien het project Leijvennen geen 
doorgang zou vinden, de gemeente samen met het Waterschap zou optrekken om ook aan de 
overzijde van het project Leijoever een eco-zone voor elkaar te krijgen. 
 

3. Wat is in de volgende afspraak besproken met de Waterschap 27 maart 2017 besproken? 
Graag een verslag. 

De afspraak met het Waterschap was afgerond en had geen vervolg nodig. Deze vervolgafspraak was 
alleen met de ontwikkelaar Van der Weegen om nadere afspraken over het gehele plan te maken. 
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