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Agendapunt 13 Oordeelsvormende vergadering: Grondexploitatieopzet inclusief
verkaveling woningbouwplan Karreweg fase II Sint Geertruid.

Geachte gemeenteraadsleden Eijsden-Margraten,
Tot op heden heb ik nog geen reactie mogen ontvangen op onderstaande brief gedateerd 25-06-2020
inzake Karreweg fase 2. Desondanks wil ik hierbij reageren op een aantal documenten behorende bij
agendapunt 13 "Grondexploitatie inclusief verkaveling woningbouwplan Karreweg fase II Sint Geertruid".
Het document met de vragen en antwoorden van de beeldvormende vergadering is verre van compleet en
niet correct genotuleerd, in dit document mis ik alle vragen en antwoorden zoals gesteld door dhr. Boon
van D66 en van mevr. Koene van Groenlinks. Gaarne uitleg waarom deze niet zijn opgenomen in het
betreffende document zodat alle betrokken hiervan ook notie kunnen nemen, informatie wordt hierdoor
niet compleet verstrekt aan belanghebbende en mogelijk worden keuzes gemaakt op basis van incomplete
informatie.
Tijdens de beeldvormende vergadering is door dhr. Luth aangegeven dat er geen onderzoek heeft plaats
gevonden inzake de behoefte voor realisatie Karreweg fase II, dit geheel in tegenspraak met de ontvangen
informatie tijdens de inloopavonden in Banholt en Sint Geertruid. Er wordt nu gesteld dat op basis van de
opkomst op beide informatieavonden gesteld mag worden dat er voldoende behoefte is voor dit
betreffende uitbreidingsplan. Is dat representatief om te komen tot besluitvorming hierover?
Tijdens de inloopavonden konden geen vragen gesteld worden maar konden vragen middels kaarten
ingediend worden, hiervan heb ik ook gebruik gemaakt maar tot op heden heeft zover ik kan beoordelen
niemand reactie gehad op de gestelde vragen middels de kaarten. Hiermee wil ik graag het bruggetje
maken richting het Bestuursakkoord 2018-2022 "Anders durven doen". In paragraaf 2 wordt nadrukkelijk
aandacht besteed aan Burgerparticipatie en de bestuurlijke vernieuwing waarin drie pijlers worden
beschreven:
1. beleidsparticipatie/begininspraak: inwoners betrekken bij de voorbereiding van plannen, beleid en
projecten.
2. co-creatie: met partners in de samenleving ontwikkelen en uitvoeren van plannen/projecten.
3. burgerinitiatieven ondersteunen vanuit een coöperatieve houding.
Waarom worden deze nieuwe plannen niet getoetst aan het bestuursakkoord en worden
omwonenden/burgers betrokken voor de verdere ontplooiing van het plan Karreweg fase II. Alle
initiatieven die wij hebben genomen om samen te komen tot een verantwoord en geaccepteerd ontwerp
worden consequent niet beantwoord. Welke waarde moeten we hechten aan het bestuursakkoord als we
er op deze manier mee omgaan.
Als omwonende van Karreweg fase II zijn wij niet resolute tegen dit plan maar eisen wel inspraak op de
verdere inhoudelijk materie mbt verkaveling en projectie mbt Natura 2000. Mocht nu wederom geen
gehoor worden gegeven aan deze handreiking zal verder geïnventariseerd worden welke stappen
aansluitend noodzakelijk zijn om wel te komen tot het gewenste resultaat.
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Vertrouwende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Patrick Maas
De Laathof 30
6265 BJ Sint Geertruid

