Heino, 22 februari 2022.
Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders,
Geacht College,
Ondanks onze zorgen over de verkeersafwikkeling heeft de fractie van Lokaal Alternatief
ingestemd met het bestemmingsplan Molenwijk te Heino.
Er is grote behoefte aan woningen met name onder starters, dus wat ons betreft gaat de
schop zo snel mogelijk de grond in.
Wij zijn inmiddels echter toenemend ongerust over de voortgang van dit project.
Omwonenden hebben in het voortraject aangegeven zich zorgen te maken over de
verkeersafwikkeling en trilling overlast door de aanleg van verkeersdrempels op de
Molenweg.
Met de bezwaren van omwonenden is tot op heden geen rekening gehouden. Hierbij
komt nog dat de bezwaren voor ons oncontroleerbaar zijn, omdat de gemeente
verzuimd heeft een bodemonderzoek van de Molenweg te doen.
Wij hebben zowel tijdens de Rond de Tafel van 2 december 2021 als tijdens de
Raadsvergadering van 9 december 2021 aangegeven dit alles te betreuren en
aangegeven dat we dit beleid haaks vinden staan op de door de gemeente zo beleden
participatie door bewoners.
Tijdens genoemde vergaderingen heeft de bevoegde wethouder verbaal en
non-verbaal aangegeven dat het fysiek mogelijk blijft bij De Rikke een rotonde aan te
leggen. Hierdoor zouden verkeersdrempels kunnen vervallen (wens van omwonenden).
Ondanks deze schijnbare geruststellende woorden van de wethouder vreesden we toen
al dat dit alles zou leiden tot het indienen van beroep op de plannen. Dit alles met een
voor ons en voor Heino een onacceptabele vertraging in de bouwplannen.
Helaas is onze vrees uitgekomen. Ons is namelijk ter ore gekomen dat er verschillende
beroepen tegen de plannen van de Molenwijk zijn (of worden) ingediend.
Graag willen we weten of dit klopt en hoeveel dit er zijn en wat de inhoud van de
bezwaren zijn.
Bovendien willen we weten of het College, nu hierdoor vertraging van de plannen dreigt
te ontstaan, wel bereid is rekening te houden met de genoemde bezwaren en waarom
dit niet in een eerdere fase is gebeurd.
Eveneens bekruipt ons het gevoel dat we door de wethouder verkeerd zijn geïnformeerd
over de mogelijkheid van een rotonde ter hoogt van de Rikke.
Immers er was reeds eerder een rotonde op die plek en het verbaast ons dat deze
ruimte volgens het plan nu mede bestemd is voor groen en zelfs voor een woning.
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Graag willen wij weten hoe dit nu zit.
Wordt er recht gedaan aan het beleden beleid van de gemeente om bewoners serieus te
nemen en te laten participeren, of niet?
Gaat er nu wel of niet een rotonde ter hoogte van De Rikke komen en is hier überhaupt
ruimte voor?
Tot slot, wij willen ook weten hoeveel vertraging de ingestelde beroepen gaan
opleveren.
Graag zien we uw antwoord tegemoet.
Hoogachtend, namens Lokaal Alternatief,
Drs. E. den Daas
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