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Nieuwegein, 15 januari 2014 

 

Aan College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwegein 

Postbus 1 

3430 AA  Nieuwegein 

 

 

Betreft: vragenbrief artikel 42 inzake participatietraject en bomenkap Lotusplantsoen 

 

 

Geacht College, 

Naar aanleiding van de naar ons geuite zorgen van bewoners uit de omgeving van het Lotusplantsoen hebben 

wij de volgende vragen: 

In de raadsvergadering van 21-12-2011 is door de wethouder toegezegd dat vanaf januari 2012 een proces 

zou worden opgestart met bewoners, waarin samen zou worden gekeken naar de invulling van de 

buitenruimte (met als specifieke aandachtspunten de invulling van hekken en groen rondom de brede 

school en de invulling van de route en parkeerplaatsen achter de patiowoningen). Ook is toegezegd dat 

een overzicht van de al gevolgde communicatietrajecten zou worden verstrekt. Dit overzicht hebben wij 

helaas niet ontvangen. 

1. Graag ontvangen wij alsnog het in de raadsvergadering van december 2011 toegezegde overzicht van 

gevolgde communicatietrajecten voor de vaststelling van het bestemmingsplan Lekboulevard-Hoog 

Zandveld Centrum. 

2. Hoe heeft het college invulling gegeven aan de toezegging m.b.t. het proces met bewoners vanaf 

januari 2012? Graag zouden we een overzicht ontvangen van de doorlopen stappen en acties en 

wanneer en hoe bewoners meegenomen zijn. 

3. Welke uitkomsten heeft dit proces vanaf januari 2012 tot nu toe gehad? 

 

In uw brief aan de ChristenUnie/SGP d.d. 10-12-2013 geeft u bij de beantwoording van vraag 5 aan dat er 

binnen de ambtelijke organisatie een communicatie- en participatietraject wordt voorbereid. 

4. Hoe verhoudt dit traject zich tot het proces met bewoners dat in de raadsvergadering van december 

2011 is toegezegd? 

Er is in oktober 2013 een vergunning aangevraagd voor het kappen van een groot aantal bomen ten 

behoeve van de sloop van de oude scholen. Verder zijn er schetsen gemaakt met betrekking tot de bouw 
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van de bestemde patiowoningen. Tussen deze geschetste woningen en de bestaande bebouwing bevinden 

zich ook een aantal bomen. 

5. Is het college van plan om bij de bouw van de patiowoningen de bomen die in de groenstrook tussen 

de patiowoningen en de bestaande bebouwing staan te sparen. 

Door de wethouder is toegezegd dat de drie blokken patiowoningen tegelijk zullen worden gebouwd, 

zodat het Lotusplantsoen een zo kort mogelijke tijd een bouwput hoeft te zijn. Ook is gesteld dat er pas 

gebouwd zal worden wanneer 70% van het totaal aantal woningen is verkocht. Van ongeruste bewoners 

hebben wij gehoord dat de norm van 70% nu per blok wordt gehanteerd. 

6. Is het college nog steeds van mening dat de drie blokken patiowoningen tegelijk moeten worden 

gebouwd? 

7. Klopt het dat het college voornemens is toestemming te geven voor de bouw van afzonderlijke 

woonblokken als 70% van de woningen per blok is verkocht? 

8. Als dit het geval is, hoe gaat het college er voor zorg dragen dat het Lotusplantsoen zo kort mogelijk 

een bouwput wordt en omwonenden minimaal last hebben van de bouwactiviteiten zoals in eerste 

instantie was toegezegd? 

 

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet, 

 

Raadsfractie ChristenUnie/SGP, 

 

 

M.J. Monrooij 

Fractievoorzitter 

Raadsfractie GroenLinks, 

 

 

 

 

 

E. Kotkamp, 

Fractievoorzitter 

ChristenUnie/SGP, 

 

 

 

 

 

J.C. Schiltkamp-van Dixhoorn, 

Commissielid ROM. 

 

 


