
Wettelijke grondslag schriftelijke raadsvragen: Gemeentewet artikel 155 
1. een lid van de raad kan het college of de burgemeester mondeling of schriftelijk vragen stellen. 

Bestuurlijke grondslag schriftelijke raadsvragen: Reglement van orde artikel 34, 34a en 34b 
- artikelgewijze toelichting zie bijlage! 

 

Aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Neerijnen 
 
Neerijnen, 21-01-2018. 
 
Onderwerp:Principeverzoek Ruimte voor Ruimte glastuinbouw Est-Tuil-Haaften. 
 

□ aankruizen wat van toepassing is! 

□ Artikel 34 
Schriftelijke vragen 

Beantwoording gewenst: 
 schriftelijk binnen 30 dagen 
□ mondeling in eerstvolgende raadsvergadering 

□ Artikel 34a 
Vragen actueel politiek onderwerp 

- indienen schriftelijk 24 uur vóór raadsvergadering 
- beantwoording mondeling in de raadsvergadering 

x Artikel 34b 
Schriftelijke technische vragen 

- indienen schriftelijk kort en bondig geformuleerd 
- beantwoording schriftelijk uiterlijk binnen 2 werkdagen 

 

Inleiding 
Er staan voor ons nog veel onduidelijke zaken in het principeverzoek en het is ons 
ook niet duidelijk geworden in de beeldvorming. 
 

Raadvragen 
 

1. In de informatienota raad staat vermeld; de initiatiefnemer vraagt aan het 
college mee te werken.  
Kan één initiatiefnemer dit indienen, terwijl het eigenlijk vier initiatiefnemers 
zijn? 

2. Heeft het college zwart op wit dat er een overeenkomst is tussen de vier 
partijen? 

3. Is dit juridisch gecheckt? 
4. Er wordt gesproken over Gerestraat 3 te Heesselt? 

Wat heeft deze locatie te maken met de glastuinbouw? Hier staat namelijk 
geen kas en hier heeft altijd een agrariër gewoond en is sinds kort van 
eigenaar veranderd.  

5. Bij woningbouwcontingent schrijft het college; Wekt dit bij de andere 
verzoekers het idee van willekeur op. 
Gaat het college als er een initiatiefnemer komt die woningen en 
zorgwoningen wilt bouwen, ook dit verzoek neerleggen bij de raad? 

6. De drie zorgwoningen in een woongebouw spelen wel in op de gemeentelijke 
behoefte en de andere woningen in het verzoek niet. 
Is dit niet tegenstrijdig met mensen die ook zo’n verzoek hebben ingediend? 

7. Het verzoek wordt niet voldaan aan de regionale afspraken om minimaal 36% 
van de woningen te bouwen. Tevens twee kavels aan de Buitenweg Haaften 
vormen zeker concurrentie voor de woningen Haaften Noord. 
Waarom is het college dan positief als ment niet aan het uitgangspunt wordt 
voldaan?  



8. De initiatiefnemers willen de mogelijkheid bieden voor mantelzorg en 
generatiewoning. Er wordt gesproken over de Wittenberg en dat zij hier open 
voor staan, maar zekerheid is er niet. Krijgt het college zwart op wit dat deze 
woningen ook voor zorgwoningen neergezet worden? 

9. Het gedeelte plan past niet binnen gemeentelijke stedenbouwkundige visie 
omdat men hier nog niet verder is op ingegaan. 
Krijgt het college dit wel zwart op wit als de raad misschien een positief advies 
uitbrengt? 

10. Als de raad een positief advies uitbrengt en men gaat verder om straks een 
vergunning aan te vragen, zit daar dan een houdbaarheidsdatum aanvast?  

 

 
Van: Gemeentebelangen Neerijnen 

        Petra van Kuilenburg 

 

 

 
 
 
 
 


