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Aan:                                                                                                      Rosmalen, 23 april 2020 
B&W 's-Hertogenbosch                                   
Postbus 12345                                                
5200 GZ 's-Hertogenbosch                             
 
Betreft: Informatievoorziening m.b.t. fase 2 plan “de Hoef”  

 

Geacht college, 

Op vrijdag 10 april 2020 hebben wij, als bestuur van de Stichting Wijkraad Molenhoek, een afschrift 
van het bezwaarschrift d.d. 10 april 2020 van de VvE Hofgebouw ontvangen. Dit bezwaarschrift gaat 
zowel over de aanleg van de tijdelijk bouwweg voor de uitvoering van woningbouw op het terrein van 
De Hoef Noord, als over de communicatie over de aanleg van de tijdelijke bouwweg. Het wordt mede 
onderschreven door de directie, medewerkers en bewoners van het zorgcomplex De Annenborch.  

In de begeleidende mail van de VvE aan het bestuur van de wijkraad Molenhoek zegt de vereniging 
zich niet vertegenwoordigd te voelen door het bestuur van de wijkraad en het een kwalijke zaak te 
vinden, dat de wijkraad, in overleg met de gemeente, besluit bewoners in de omgeving de komende 2 
jaar bijzonder veel overlast te laten ondervinden. Tot hun teleurstelling hebben direct omwonenden 
niets van de wijkraad vernomen. Wij zijn zowel door deze begeleidende mail als door het 
bewaarschrift zelf overvallen. 

Hieronder een korte toelichting van de contactmomenten in de tijd gezien: 

Op 11 februari 2020 is de wijkraad door de gemeente geïnformeerd over de plannen rond de 
uitvoering van de bouw van de woningen in het plan De Hoef Noord. Onder meer zijn hierbij de 
plannen van de gemeente over de aan- en afvoer van bouwmaterialen en de aanleg van de tijdelijke 
bouwweg aan de orde geweest. Na afweging van alle voor- en nadelen heeft de wijkraad 
geconcludeerd, dat de gemeente haars inziens tot de minst slechte oplossing voor de bouwweg had 
besloten. 

De wijkraad heeft er bij de gemeente sterk op aangedrongen om de plannen goed te communiceren 
met de betrokken bewoners. De afspraken waren dat de gemeente eerst een informatiebijeenkomst 
met directe omwonenden zou beleggen. Pas daarna zou de wijkraad de informatie aan alle bewoners 
van de wijk via haar website verspreiden, waarbij de tekst van de informatie door de gemeente zou 
worden verstrekt. Uitgangspunt was, dat de gemeente eindverantwoordelijk is voor het 
communicatietraject. 

Op 12 maart informeert mw. Van der Sommen, werkgroep Communicatie wijkraad, naar de voortgang 
en of de geplande bewonersavond 31 maart in BijBomans doorgaat. Op 16 maart reageert dhr. 
Janssens, wijkmanager, dat de avond niet doorgaat en dat hij voor een nieuwe avond contact 
opneemt. 

Op vrijdag 20 maart 2020 publiceert de gemeente het verkeersbesluit over de aanleg van de 
bouwweg in het gemeenteblad. Tussen 11 februari en 20 maart onderneemt de gemeente geen actie 
naar directe omwonenden. Er wordt geen informatiebijeenkomst voor bewoners uitgeschreven.  
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Op maandag 23 maart wordt begonnen met de voorbereiding van de aanleg van de tijdelijke 
bouwweg. Machines zijn, op de plaats waar de bouwweg moet komen, bomen aan het verplaatsen. 
Omwonenden worden onvoorbereid en in strijd met de afspraken voor het eerst met het besluit 
geconfronteerd. 

Op 25 maart ontvangen wij een bericht van de gemeente aan de wijkraad aan het adres 
info@wijkmolenhoek.nl met verzoek achtergrondinformatie over de bouwweg op de site te plaatsen. 
Dit is in strijd met onze afspraak dat de gemeente de direct omwonende eerst informeert.                                          

Op 26 maart het bericht toch, samen met de op deze datum door ons ontvangen door de gemeente 
verstuurde bewonersbrief, op onze site geplaatst. 

Op 30 maart heeft de werkgroep Communicatie een nieuwsbrief verzonden met verwijzing naar deze 
info verzonden 
 
Met de gemeente had de wijkraad Molenhoek afspraken gemaakt over het communicatietraject inzake 
de tijdelijke bouwweg. Middels deze brief wil de wijkraad nadrukkelijk haar teleurstelling en 
verontwaardiging over het niet nakomen van deze afspraken tot uitdrukking brengen.  

In uw mail van 25 maart stelt u dat u de informatie in het stuk eigenlijk via een bewonersavond had 
willen doen, maar dat dit vanwege de coronacrisis niet is toegestaan. De wijkraad beschouwt dit als 
een oneigenlijk argument. Immers de gemeente publiceert en begint met de uitvoering een week na 
invoering van de maatregelen rond de coronacrisis. Gegeven deze data had de gemeente tussen half 
februari en half maart (voor de coronamaatregelen) volgens afspraak een informatieavond 
kunnen/moeten houden.  

Als een informatiebijeenkomst in deze periode niet haalbaar was, dan had u op basis van de 
afspraken met de wijkraad voor de openbare publicatiedatum de bewoners schriftelijk moeten 
informeren. Daarna had publicatie kunnen volgen en de informatie via de website van de wijkraad 
kunnen worden gedeeld. 

De handelwijze van de gemeente heeft het vertrouwen van de wijkraad in de gemeente ernstig 
geschonden. Wij betreuren dit en hopen, dat dit soort situaties in de toekomst niet meer plaatsvinden. 
In de nabije toekomst zullen naar verwachting veel projecten in de wijk uitgevoerd worden. Voor de 
uitvoering van toekomstige plannen hebben de gemeente, de wijkbewoners en de wijkraad elkaar 
nodig en is wederzijds respect en vertrouwen noodzakelijk. Goede communicatie, met als 
uitgangspunt afspraak is afspraak, is daarbij een heel belangrijke voorwaarde. Gelukkig kent de 
wijkraad voorbeelden waar dit alles wel goed gaat. 

Hoogachtend en met een vriendelijke groet namens de wijkraad Molenhoek, 

Jan Timmers, 

Voorzitter. 
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