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Geachte fractievoorzitters / raadsleden,

Ter ondersteuning aan uw besluitvorming m.b.t. de Startnotitie bestemmingsplan Sport- en 
woongebied Liendert-West (te behandelen in de raadsvergadering van 18 december) willen wij, 
bezorgde bewoners van Liendert-West, u informeren over een overleg dat op 17 december 
heeft plaatsgevonden met de wethouders Janssen en Tigelaar, enkele senior ambtenaren, 
vertegenwoordiging van de Alliantie, de locatiemanager van het ’t Hooghe Landt college en 
bewoners verenigd in het burgerinitiatief Bezorgd Liendert.

Naar aanleiding van dit gesprek willen wij u graag als volgt informeren:

1) Als bewoners hebben wij betoogd dat er geen deugdelijk participatie proces heeft 
plaats gevonden. De georganiseerde informatieavonden kunnen niet betiteld worden als 
participatie.

2) In het gesprek is door betrokken wethouders gesteld dat er niet te tornen valt aan de 
127 woningen omdat dit door de raad reeds “geaccordeerd” is.

3) Als handreiking kan de gemeentebewoners betrekken bij toekomstige discussies rondom 
groenvoorziening, verkeer en veiligheid.

4) Tevens zal de Alliantie bewoners betrekken bij het ontwerp van het gebouw waarbij 
tevens is aangegeven dat het minimaliseren van kosten t.a.v. de geluidsproblematiek en 
schaduwwerking randvoorwaardelijk is.

5) Naar mening van bewoners zijn deze handreikingen onvoldoende omdat:

1) Het aantal woningen juist bepalend is voor toename van verkeer, vermindering van 
groen alsmede verhoging van de druk op de sociale leefomgeving in een kleine wijk.

2) Als het aantal woningen gerealiseerd is er geen mogelijkheden meer zijn om 
toekomstige verkeer & parkeerproblemen op te lossen

3) Er heeft onvoldoende belangenafweging plaatsgevonden van alle betrokken partijen, 
met name bewoners, ook al beweren wethouders anders.

6) Tevens is naar mening van bewoners de Raad op een aantal punten onvoldoende 
geïnformeerd om tot besluitvorming te komen

1) Starten voor de Start heeft niet plaats gevonden, bewoners zijn niet vooraf 
geïnformeerd en niet door de gemeente erbij betrokken.



2) Verkeerstelling nog steeds niet volledig en juist is, zoals onderschreven door 
projectleider mevr. A. Kingma.

3) De Startnotitie bevat een minimale weergave van de financiële impact. Gezien de 
risico’s t.a.v. verplaatsen sport, verkeersproblematiek, bezwaren bewoners en 
ervaringen uit het verleden lijkt de kans groot op een financieel fiasco.

Daarom dringen we bij alle raadsleden er op aan om de voorgelegde Startnotitie af te wijzen 
en het College de opdracht te geven om alsnog op ordentelijke wijze het Starten voor de Start 
proces te volgen.
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