Schriftelijke vragen gebiedsontwikkeling terrein Bad Bloemendal
Op 4 en 5 augustus jongstleden vond op het terrein van Bad Bloemendal het festival Ratjetoe
plaats. De Stad Nijkerk bericht hierover in haar krant van 9 augustus. In het betreffende artikel
wordt één van onze collega-raadsleden bevraagd. Uit het artikel zou geconcludeerd kunnen worden
dat er nog geen plannen voor de herontwikkeling van dit gebied zijn, dat plannen voor woningbouw
(nog) niet aan de orde zijn en dat de Nijkerkers via de dialooggroep Samen aan Zet zal worden
gevraagd hoe zij zelf dit gebied in willen richten.
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft wethouder van Veelen aangegeven dat het college
nog nadenkt over de invulling van dit gebied en bij de verdere uitwerking in elk geval ook de
infrastructurele aspecten mee zal nemen. De raad heeft op dit punt van het college nog geen nader
(proces)voorstel ontvangen.
De fractie van de ChristenUnie – SGP hecht aan een duidelijke informatievoorziening richting onze
inwoners. Het heeft grote meerwaarde als direct belanghebbenden en inwoners betrokken worden
bij de invulling van een gebiedsontwikkeling. Voor aanvang dient echter wel duidelijk te zijn welke
inhoudelijke, financiële en procesmatige randvoorwaarden er aan de orde zijn. Dit om eventuele
teleurstellingen achteraf te voorkomen.
Op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad heeft de fractie van de
ChristenUnie – SGP daarom de volgende vragen aan het college:
1. Bent u bekend met de inhoud van het bovengenoemde artikel?
2. Bent u bezig met de voorbereiding van een gebiedsontwikkeling op het terrein van Bad
Bloemendal?
3. Zo ja, welke activiteiten heeft u daarvoor reeds ondernomen en wat hebben deze
activiteiten opgeleverd?
4. Bent u voornemens de raad een nader voorstel te doen voor de inhoudelijke, financiële en
procesmatige randvoorwaarden voor een dergelijke gebiedsontwikkeling?
5. Zo ja, welke activiteiten moeten daarvoor nog worden ondernomen? Op welke termijn
verwacht u een dergelijk voorstel aan de raad voor te kunnen leggen?
6. Op welke wijze wilt u de direct belanghebbenden als ook de inwoners van Nijkerk bij deze
gebiedsontwikkeling betrekken?
Indachtig de recente raadsbesprekingen rond het Woonpark Hoevelaken en de planvorming rond
het Spaanse Leger ziet onze fractie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van de ChristenUnie – SGP,
Harke Dijksterhuis

