Heino, 3 januari 2022.
Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders,
Geacht College,
Eerder dit jaar deden de gemeente Raalte en Plaatselijk Belang Heino een oproep aan
betrokken Heinoërs om deel te nemen aan de kerngroep ‘Dorpsrand Heino’. Uit de
aanmeldingen zijn vier inwoners geselecteerd.
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.
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?
Ik kan mij de frustratie van de werkgroep goed voorstellen.
Zij kregen als het ware een koude douche van het college. Zo ga je toch niet met
betrokken inwoners om.
Immers zij zijn, net als omwonenden van de Capellenweg, gewoon inwoners van het
gebied waarover gepraat wordt. Het lijkt mij dan ook redelijk dat zij ook van begin af aan
bij dit participatieproces betrokken worden
Tot slot. 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.
Hierdoor wordt de valse start om tot een gedragen visie te komen goedgemaakt en
verdwijnt er naar mijn oordeel onnodige ruis.
Graag zie ik uw antwoord tegemoet.
Hoogachtend, namens Lokaal Alternatief,
Drs. E. den Daas
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