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Geachte heer Den Daas,
In uw brief van 3 januari 2022 stelt u namens de fractie van Lokaal Alternatief een aantal vragen over de
samenstelling van de kerngroep visie dorpsrand Heino en in het bijzonder de positie van de werkgroep
Vlaminckhorst. Hierna leest u onze antwoorden op uw vragen.

1.

Leden van de werkgroep Vlaminckhorstweg hadden zich vol enthousiasme aangemeld voor deelname
aan de kerngroep. Zij werden echter geweigerd omdat zij belangen in het gebied zouden hebben en de
werkgroep zich vooral bezig gaan houden met het proces. Dit lijkt mij een gelegenheidsargument immers
een aanwonende van de Capellenweg is, volgens mij terecht, wel opgenomen in de kerngroep. Dit lijkt
mij willekeur. Graag opheldering hierover.

Om tot een integrale visie voor het gebied te komen zullen we gebruik maken van een extern deskundig
adviesbureau en inbreng uit het dorp. Er komen diverse momenten waarop inwoners en
belangenvertegenwoordigers gevraagd worden ideeën in te brengen en te reageren op voorstellen van het
adviesbureau.
Naast deze inhoudelijke inbreng zochten we voor het begeleiden van dit proces enkele inwoners voor de
kerngroep. Bij het beoordelen van de aanmeldingen voor bemensing van de kerngroep werd duidelijk dat diverse
belangenvertegenwoordigers van tegengestelde belangen in de kerngroep zitting wilden hebben. Om te
voorkomen dat de kerngroepleden teveel in een inhoudelijke discussie verstrikt raken hebben we in afstemming
met PB Heino gemeend proces en inhoud zo goed mogelijk te scheiden.
We hebben veertien aanmeldingen voor de kerngroep ontvangen, terwijl er vier kerngroepleden uit het dorp
gezocht werden. Er moest dus een selectie gemaakt worden, zoals bij de aanmeldprocedure aangegeven. Bij de
selectie zijn onderbouwde keuzes gemaakt. Daarbij is ook gekeken naar de motivatie achter de aanmelding en of
er sprake is van een brede belangenvertegenwoordiging of een specifiek (project-)belang.
De werkgroep Vlaminckhorst is opgericht om een bepaald doel in het gebied gerealiseerd te krijgen. De
geselecteerde kerngroepleden hebben dat niet en zijn betrokken vanuit een brede interesse bij de ontwikkeling
van het dorp.

2.

Leden van de werkgroep Vlaminckhorst voelen zich geschoffeerd door deze handelswijze. Zij vinden zich
namelijk betrokken inwoners die hun expertise willen inzetten voor de planvorming van het begin tot het
einde in hun eigen leefgebied. Bovendien hadden zij uit eerdere gesprekken met het college de indruk
gekregen dat zij eveneens nauw betrokken zouden worden bij de visievorming van het gebied waarin zij
wonen. Klopt dit? Zo ja waarom handelt u hier niet naar?

Wij zijn er van overtuigd dat de leden van de werkgroep Vlaminckhorst betrokken inwoners zijn en we waarderen
het zeer dat leden zich aangemeld hebben voor zitting in de kerngroep. Het college heeft aangegeven dat de
werkgroep nauw betrokken zal worden bij het proces en dat gaat zeker ook gebeuren. Er zijn echter géén
toezeggingen gedaan dat de werkgroep Vlaminckhorst zitting in de kerngroep krijgt. Er komen diverse momenten
waarop inwoners en belangenvertegenwoordigers, zoals de werkgroep Vlaminckhorst, gevraagd worden ideeën
in te brengen en te reageren op voorstellen van het adviesbureau.

3.

Bij deze verzoek ik u om de bovengeschetste ommissie goed te maken en 1 lid van de werkgroep
Vlaminckhorstweg op te nemen in de kerngroep. Het lijkt mij namelijk niet onoverkomelijk dat de
kerngroep uit 5 vertegenwoordigers vanuit Heino zal bestaan i.p.v 4.

Naast de keuze om proces en inhoud zoveel mogelijk gescheiden te houden, vinden wij het niet terecht om alsnog
een lid van de werkgroep Vlaminckhorst aan de kerngroep toe te voegen terwijl ook andere belanghebbenden in
het gebied om vergelijkbare redenen bij de selectie zijn afgevallen. Daarbij is het niet gewenst om de kerngroep
veel groter te maken dan vier inwoners en twee ambtenaren om de procesbegeleiding effectief te houden.

Inmiddels heeft wethouder Wagenmans contact gehad met de voorzitter van PB Heino en de heer H. van der Wal.
Volgende week volgt een vervolggesprek.
Wij gaan er vanuit hiermee uw vragen te hebben beantwoord.
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