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Mevrouw de voorzitter, geacht college, leden van de raad, 

 

Met dankzegging voor de samenstelling van de kadernota 2018 reageren wij hierbij als volgt: 

“L'histoire se répète” 

Voor de fractie van GemeenteBelangen Twenterand is dit wederom een teleurstellende 
kadernota hoewel dat zo langzamerhand nauwelijks een verrassing mag worden genoemd! 

Het is niet alleen een kadernota die traditioneel zeer weinig ambitie uitstraalt, die wederom 
niet duidelijk maakt hoe u het Twenterand van de toekomst voor zich ziet, maar wat deze 
keer de teleurstelling extra voedt is zijn de door u gepresenteerde zoekrichtingen naar extra 
middelen om de grote tekorten in het sociale domein aan te vullen. De reeds jarenlang 
bekende (financiële) problematiek in het sociale domein heeft het college steeds voor zich 
uitgeschoven, zo vaak dat het nu op het bord van een volgend college wordt neergelegd. 

Voor wat betreft zoekrichtingen om tekorten terug te dringen zijn het voor onze fractie 
dezelfde oplossingen als altijd: kostendekkendheid begraafplaatsen vergroten, bibliotheken 
anders organiseren, onderhoud openbare ruimte etc. Oh ja, en u stelt ook nog voor dat er 
van vier naar drie wethouders gegaan kan worden. Voor alle duidelijkheid: op welk moment 
dacht u dat u daarover gaat? Of kondigt u hiermee het vertrek van een wethouder aan? 
Kortom: creatieve armoede wederom troef in deze kadernota.  

De algemeenheden vliegen je als lezer om de oren, we gaan ze hier niet opnoemen maar 
het werd meteen duidelijk wat voor soort kadernota dit zou worden. Verderop in onze 
beschouwingen zullen we op een aantal zaken nader ingaan en de vragen die we hebben 
zullen we als bijlage aan onze beschouwingen toevoegen zodat u ze niet op hoeft te zoeken 
en antwoorden vergeten worden. 

Een zeer groot punt van zorg zijn de financiën van onze gemeente. Het verkeerslicht staat 
op groen klinkt het juichend. Dat u daarbij gemakshalve niet vermeld dat u zelf hoegenaamd 
niets hebt gedaan om het op groen te krijgen is veelzeggend. Hier past de uitdrukking 
‘pronken met andermans veren’. De reserves zijn voor een groot deel door deze coalitie 
geleegd met alle gevolgen van dien: de bodem is in zicht. Verderop meer hierover. 

Tot besluit van deze inleiding constateren wij met genoegen dat dit de laatste kadernota van 
uw hand is en dat is dan toch een troostrijke gedachte! 
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Agenda van Twente 

Vele bijeenkomsten zijn in Twente georganiseerd om te komen tot een nieuwe agenda van 
Twente nu de huidige afloopt. En de tegenstelling tussen stad en platteland kwam weer 
volledig tot bloei op sommige momenten. Voor GemeenteBelangen Twenterand hebben een 
aantal zaken altijd voorop gestaan als het ging om een eventuele nieuwe agenda van 
Twente: 

• Prominente aandacht voor de N36 

• Meetbare doelen (anders dan nu) 

• Meer aandacht voor platteland (Twenterand) 

• De revenuen mogen niet alleen landen in de steden (denk hierbij aan de 
innovatievouchers) 

 

 
 

Als we dan goed naar de voorstellen kijken dan 
vinden we zeker de N36 niet terug maar er is bij 
ons ook stevige twijfel over de meetbaarheid. 
Welke garanties hebben we dat de resultaten en 
maatschappelijke effecten nu ineens wel duidelijk 
meetbaar worden gemaakt?  

 

En dan komen we op het voorstel zoals dit college het ons doet toekomen. Laten we over 
een zaak alvast heel duidelijk zijn: wij gaan niet akkoord met uw voorstel om een bedrag van 
€ 5,- te reserveren om eventueel deel te nemen aan projecten. Deze eenmalige Cogas 
gelden worden wat ons betreft toegevoegd aan de Algemene Risico Reserve (waarvan de 
ondergrens door uw toedoen in zicht is). En we gaan al helemaal niet akkoord met de 
voorgestelde financiering van de Agenda van Twente. Geen extra OZB-verhoging, hierin 
blijven we consequent, en het de dividend van Twence komt de inwoners toe door de 
afvalstoffenheffing te verlagen. 

En hoewel wij ons terdege realiseren dat Twenterand een plek heeft in Twente betekend dit 
niet automatisch dat wij daarmee ook akkoord gaan met uw voorstel voor de Agenda voor 
Twente. Een ‘coalition of the willing’ behoort voor ons ook nog tot de mogelijkheden. Het 
definitieve oordeel hierover zullen wij pas geven na de beraadslagingen hierover. 
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Wéér een OZB-verhoging: de belastingcoalitie maakt het waar 

Het is ongekend! Dit college, tot nu toe volop gesteund door de coalitiepartijen CDA, 
ChristenUnie en SGP, heeft het weer in haar hoofd gehaald de OZB-belasting extra te laten 
stijgen. Onze inwoners zijn de Sjaak en kunnen wederom de portemonnee trekken. Het 
verwaarloosbare inflatiepercentage van de afgelopen jaren heeft de coalitie al lang 
losgelaten. Men heeft er immers het bestuurs-/coalitieakkoord aan gekoppeld. 

College en coalitie hebben inclusief de Kadernota 2018 de OZB extra verhoogd met ruim 
14%. De belasting op niet-woningen, waaronder sportkantines vallen, maar ook kerken en 
buurthuizen, is met bijna 10% extra in dezelfde periode verhoogd. En dan te bedenken dat 
1% gelijk is aan ± € 45.000. Reken maar uit. Let wel: deze extra verhogingen zijn structureel 
en hebben voor inwoners een oplopend karakter. 

 

Het predicaat BELASTINGCOALITIE komt 
de drie c-partijen meer dan toe. 

En bij het toekennen van een predicaat is het 
gebruikelijk deze ‘eervol’ te gebruiken en toe te 
passen. 
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Kostendekkendheid begraafplaatsen verbeteren 

U wilt  de kostendekkendheid begraafplaatsen verbeteren. Daar valt niet veel geld uit te 
halen, tenzij u dit privatiseert. Uit onderzoek in 2012 bleek, en daarbij de nieuwe BBV-
voorschriften in ogenschouw nemend, dat er netto ± € 250.000 kan worden bespaard. De 
BBV gebruikte u toen als argument dat overhead-uren en andere toegerekende uren de 
besparing nagenoeg teniet zouden  doen. Dat verhaal gaat niet meer op. Dat bewijst u zelf in 
het zwembaddossier, waarin u deze lasten buiten beschouwing laat. Of is het zoals de wind 
waait, waait mijn jasje? 

Bovendien neemt aantal crematies toe en wordt er minder begraven. Dat heeft nadelige 
consequenties. Maar goed, u wilt niet anders. Onze inwoners laat u voor onnodige kosten 
opdraaien, terwijl de mogelijkheden gelijk blijven.  

 

Naast de kostendekkendheid, hebben wij klachten ontvangen rondom het onderhoud, zie 
foto boven van de algemene begraafplaats Dennenhof. Hoe staat het er mee? Of kunnen we 
beter vragen, hoe staat het er bij? Graag uw reactie hierop.                        

 
Voorziening pensioen politieke ambtsdragers 

We zijn een jaar verder en hebben - ondanks tussentijdse verzoeken via diverse mails - nog 
steeds geen bericht ontvangen om deze voorziening wellicht te laten vervallen en dekking te 
verzekeren via een verzekeringsmaatschappij, zoals meer gemeenten doen. Vraag maar 
aan de VNG. Het kan namelijk zijn dat dit geld bespaart. Maar als geen actie ondernomen 
wordt en we hierover als gemeenteraad niet geïnformeerd worden zullen we het nooit weten. 
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Cultuur 

De constatering dat als het wat minder gaat met de economie iedereen iets moet inleveren 
begrijpen we best, echter is dit voor de cultuursector in Twenterand wel heel erg zuur. De 
huidige stand van zaken: geen visie, geen beleid, geen geld. Alles wat tijdens de uitvoering 
van de Nota Cultuurbeleid 2009-2012 zorgvuldig is opgebouwd en in gang is gezet moddert 
nog wel door, maar mist nu slagkracht. We mogen in deze gemeente de vele organisaties 
koesteren die tegen de stroom in en met opdrogende budgetten zich weten te handhaven. Er 
wordt gelukkig nog een redelijk cultureel aanbod neergezet voor onze inwoners, ondanks het 
gemeentelijk beleid. Hoe lang houden deze structureel ondergewaardeerde organisaties dit 
nog vol?  

De visie op cultuur dient wat ons betreft aangepast te worden aan de eisen van deze tijd en 
vooral ook in overleg en samenwerking met deze organisaties. Als we met elkaar vinden dat 
monumenten en musea behouden moeten blijven en evenementen en voorstellingen 
georganiseerd en doorontwikkeld moeten worden dan moeten daar ook middelen voor vrij 
worden gemaakt. 

Cultuureducatie 

Het is goed om te zien dat er de laatste jaren in de vorm van de cultuurklapper een goed 
programma is ontwikkeld door de combifunctionaris onderwijs-cultuur in combinatie met het 
onderwijs. De constatering dat cultuureducatie volledig wordt gefinancierd door de provincie 
doet onze wenkbrauwen fronzen, houdt het in dat wanneer de provincie de subsidiekraan 
dichtdraait, we in Twenterand niets meer aan cultuureducatie doen?  

Maar evenals bij voorgaande onderwerpen, voorzitter, missen wij hier ook visie, trots  en 
verbinding. Er zijn zoveel prachtige zaken in Twenterand waar wij trots op zijn. Onze 
geschiedenis, onze natuur en onze huidige leefwereld. Waarom verbinden we dit niet met 
elkaar en maken we er op alle domeinen een win-win-win situatie van? 

Een voorbeeld welke wij u geven; In Twenterand zijn veel monumenten te vinden. Een 
fietsroute langs deze monumenten welke u in een gegoten huisstijl presenteert kunt u laten 
onderhouden door een cultuurteam i.s.m. het sociale domein. 

Burgerzaken / Dienstverlening 

Er moet een einde komen aan de enorme wachttijden voor onze inwoners op 
donderdagavond. Het is GBT een doorn in het oog dat het college de dienstverlening niet 
afgestemd heeft op de werkende inwoners, die overdag geen vrije tijd hebben om op 
afspraak te komen.  
 
De organisatie leert organiseren 

Ontwikkelingen in de samenleving, decentralisatie van overheidstaken én het op orde 
hebben van het huishoudboekje vragen om een andere manier van werken. Een manier van 
werken die bijna altijd samenwerken is. Daarbij is niet langer de werkelijkheid van de eigen 
organisatie leidend, maar het effectief organiseren van oplossingen.   

Dit vraagt om een groot verbindend vermogen van de gemeente. Dit is nodig om te zorgen 
dat inwoners en organisaties zich betrokken voelen en partners worden bij de aanpak van 
maatschappelijke problemen. Maar het vraagt ook om een nieuw organiserend vermogen: 
het vermogen om te organiseren in flexibele netwerken, met wisselende rollen en partners.  
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Organiserend vermogen waarbij niet meer de eigen organisatie centraal staat maar het 
organiseren van resultaten voor burgers en samenleving. 

Als niet de organisatie maar het organiseren van oplossingen centraal staat, betekent dit dat 
de gemeente flexibel is en samenwerkt met anderen. De gemeente van morgen kunnen we 
misschien beeldender de Google-plus gemeente noemen, of de LinkedIn-gemeente, die 
gelijktijdig in diverse groepen deelneemt en het eigen profiel juist daardoor inkleurt en 
kwalificeert. Het gaat bij de gemeente om kennis, lerend werken en netwerken, waarbij men 
zich bij alles afvraagt; ‘what’s in it for Twenterand?’ 

Daag jezelf als gemeente uit en zet in op 
grotere ambities. ‘Practice what you 
preach!’ Oftewel, doe wat je zegt en zeg 
wat je doet! Hoe laat gemeente 
Twenterand aan de inwoners zien dat de 
organisatie zichzelf kan organiseren?  

Loopt de ambtenaar van de afdeling zorg 
ook even binnen bij de collega’s werk en 
inkomen en collega’s veiligheid, wanneer 
er een zorgmelding binnenkomt? Hoe kan 
een inwoner er op vertrouwen dat de 
gemeente geen oplossingen voor hem/ 
haar bedenkt, maar met hen samen? Zal de ambtenaar werk en inkomen het onderwerp 
‘duurzaamheid’ bespreekbaar maken wanneer zij ook voor een individuele klant bij een 
bedrijf komen? En zo zijn er talloze voorbeelden. Wordt een gezin in armoede op alle 
leefgebieden geholpen of plakken we er alleen een pleister op? 

De gemeente heeft goede resultaten bereikt met het re-integreren van mensen met een 
afstand naar de arbeidsmarkt. Ook daarin liggen, wat ons betreft, de ambities niet hoog 
genoeg. Laat het maar een verplichting zijn dat gesubsidieerde instellingen een Wajong-er in 
dienst nemen, zover dat nog niet geval is. 

Gemeente Twenterand; van organisatie naar organiseren!  
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Maatschappelijke ontwikkelingen serieus aanpakken en geen pleisters plakken 

Weinig nieuws onder de horizon in plannen of doelen. Ambities voor dit programma moeten 
ook niet gezocht worden op nieuwe doelstellingen of meer nieuwe zaken, maar op de 
inhoud. 

Hoe zorg je er nu voor dat de veranderingen en alle nieuwe zaken geborgd worden? Hoe 
zorg je nou dat de inwoners stukje bij beetje blijven werken aan vitaliteit? Hoe zorg je nou dat 
er duidelijk gecommuniceerd wordt? Hoe zorg je nou dat mantelzorgers in positie zijn? 
GemeenteBelangen Twenterand heeft de afgelopen jaren steeds weer gehamerd op 
duidelijke communicatie, mensenwerk en oplossingen voor lange termijn. Pleisters plakken 
heeft geen zin! 

Ga als gemeente bruggen bouwen. Zorg voor de juiste verbindingen en breng mensen bij 
elkaar om goed werk te doen. Een voorbeeld hiervan is het jongerenwerk zoals is 
opgenomen. De doelen zijn helder, betrokkenen bij het jongerenwerk zijn samengebracht en 
de uitvoering wordt daar neergelegd waar de expertise zit. De jeugd heeft de toekomst. En 
dat betekent dat kinderen van jongs af aan alle kansen moeten krijgen. Achterstanden 
moeten worden teruggedrongen. Laaggeletterdheid moet worden aangepakt. 10% van onze 
inwoners is laaggeletterd, dat zijn 3.400 mensen! 3.400 mensen waarvan er maar 30 een 
cursus volgen. Dat is nog geen 1%. Hoe geeft u daar betekenis aan? Welke acties staan 
hierop vanuit het aanvalsplan laaggeletterdheid? 

Blackbox zorginstellingen 

Tevens willen wij dat u uw rol als controleur en handhaver nadrukkelijker oppakt, want hoe 
zit het eigenlijk met die blackbox van alle zorginstellingen? Verschuilen achter privacy of 
praktische redenen aanvoeren om zo geen toegang te willen geven tot hun (financiële) 
administratie is grote flauwekul. Het betreft hier miljoenen gemeenschapsgeld, vier keer 
zoveel dan aan grote gesubsidieerde instellingen in onze gemeente en die hebben soms ook 
met privacy te maken en dat is dan toch ook geen probleem? Kortom: wat voor de één geldt, 
geldt ook voor de ander. We moeten als gemeente weten en kunnen controleren of de 
middelen die wij er aan uitgeven op de juiste wijze worden uitgegeven en daar terecht komt 
waar het hoort. 

 

 

Over twee jaar zal ‘de zorg’ opnieuw in Samen 14-verband aanbesteed worden. In de 
aanbesteding zal meer aandacht uit moeten gaan naar de rechtmatigheid van betalingen en 
de controle daarop, als ook streeproeven gehouden worden: wordt het gefactureerde bedrag 
ook daadwerkelijk bij klant X besteed (= prestatielevering)? Het is nu te vrijblijvend. Er zal 
toch iemand de zorginstellingen moeten controleren?  
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Harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en dreumesgroepen 

Als we de Kadernota 2018 mogen geloven wordt er momenteel uitvoering gegeven aan de 
harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. “De harmonisatie moet er voor 
zorgen dat dezelfde voorwaarden voor en eisen aan kwaliteit, toezicht en financiën worden 
gesteld. Een tweede belangrijke verandering is dat ouders die beiden werken ook recht 
krijgen op kinderopvangtoeslag voor hun peuters die naar de peuter-opvang gaan. Beleid 
wordt in samenhang met gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) en VVE 
vormgegeven.”  

Dit geschetste beeld is reeds medio 2012 in gang gezet en uitgevoerd en daarvan is de 
gemeenteraad reeds in kennis gesteld. Waarom deze oude teksten hier weer gekopieerd en  
geplakt worden begrijpen wij niet. We komen dit overigens vaker tegen in Kadernota’s en 
Programmabegrotingen. Laat dit soort overbodige teksten toch weg, worden de nota’s 
bondiger. 

Wordt sinds kort in zijn totaliteit uitgevoerd door Humanitas. Een stadse organisatie in een 
plattelandsgemeente met haar kenmerkende problematiek. Humanitas is niet geworteld in de 
lokale samenleving, wordt aangestuurd vanuit Heerlen en heeft lokale leidsters vervangen 
door regiomanagers die meerdere gemeenten onder hun hoede hebben. Op elke gemeente 
wordt een blauwdruk gelegd, maar Twenterand is geen Almelo of Borne. Er is in de 
afgelopen decennia veel geld en moeite geïnvesteerd in kennis en ervaring in met name het 
voor dit gebied specifieke peuterspeelzaalwerk en dreumeswerk. Dit is allemaal aan te 
verdampen, voor zover dat nog niet geheel het geval is. 

Ervaring is dat Humanitas de taal van hier niet spreekt, kent de cultuur van Twenterand niet. 
In de kinderopvang leidt dit – ondanks dat Humanitas de dreumesen en peuters ‘in 
portefeuille’ heeft tot minder aanwas. Ouders kiezen voor de lokale (commerciële) 
kinderopvang. Een teken aan de wand? 

GBT gaat het in deze om dreumeswerk (0-4 jarigen met achterstanden) en 
peuterspeelzaalwerk. Ook dit werk wordt aangestuurd door Humanitas-managers met een 
kinderopvang achtergrond. Met name de jongste groep (dreumesen) zou naar onze mening 
veel beter aansluiten bij het Mammacafé of jonge moedersgroepen. Hiermee versterk je het 
voorveld en is er een betere doorgaande lijn en is er sprake van ‘warme’ overdracht. 
Bovendien is dreumeswerk geen kinderopvang-taak en hoort dus niet bij Humanitas thuis.  

Voor wat betreft het invoeren van de landelijke gewichtenregeling en hiervoor de lokale 
doelgroepdefinitie aanpassen en implementeren, is dit voor GBT van zeer groot belang! GBT 
is van mening dat het niet gaat om het opleidingsniveau van de ouders, maar om het niveau 
van de peuter. Omgevings- en gezinsfactoren spelen hierbij tevens een rol. Zoals 
gedragsproblemen en multiproblem-gezinnen. Het kan niet zo zijn dat het voorkomt dat 
peuters met ontwikkelingsachterstanden en taalachterstanden nu niet in aanmerking komen 
door minder relevante criteria te hanteren.  
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Afsluitend 

Afsluitend kunnen wij niet anders dan constateren dat het voor onze fractie wederom een 
teleurstellende kadernota is waarbij het nodige aan lef en visie mist. Zoals te lezen doen wij 
een aantal voorstellen om een aantal zaken beter te maken. 

Wij zien de beantwoording van uw college met belangstelling tegemoet en zullen daar waar 
nodig met moties en amendementen proberen het beleid bij te stellen en zullen ook 
voorstellen van andere partijen op de inhoud beoordelen. 

Het uiteindelijke oordeel over deze kadernota zullen wij af laten hangen van uw 
beantwoording en de beraadslagingen in de raadsvergadering van 11 juli aanstaande. 
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Vragenbijlage 

[P = paginanummer] 

 
1. P5, verzoek om nadere toelichting op “Anders organiseren van bibliotheken van de 

toekomst”? Wat heeft het college exact voor ogen? 

 

2. P5, “Anders organiseren onderhoud openbare ruimte”. Is dit inclusief speelplaatsen? 

 

3. P5, inleiding, laatste alinea: Wat wordt bedoeld met "onbenutte belastingcapaciteit"? 

 

4. P9, nieuwe agenda duurzaam Twenterand. Er is informatie en kennis genoeg in den 
lande. Zoals het hier leest wordt het wiel opnieuw uitgevonden. Klopt dit? Wordt van 
de kennis en ervaringen in Nederland en vlak over de grens gebruik gemaakt? Zo ja, 
hoe? 

 

5. P14/15, asbestsanering. Wij nemen aan dat dit alleen bedoeld is voor particulieren? 
En hoeveel m2 is dit? Vindt lokale aanbesteding plaats? 

 

6. P32/33, krachtige transformatie. Is GBT te vaag. Kunt u dit concreter omschrijven wat 
u voor ogen heeft? 

 

7. P40, onderwijs / laaggeletterdheid. 10% van onze inwoners = 3.400 laaggeletterd, 
maar 30 ervan volgen een cursus (minder dan 1%). Is een druppel op een gloeiende 
plaat. Houdt het college het hierbij? Hoe geeft u daar betekenis aan? Welke acties 
staan hierop vanuit het aanvalsplan laaggeletterdheid? Zijn er kwalitatief en 
kwantitatief goede evidence based methodieken in NL bekend? Zo ja, welke en wordt 
hiervan gebruik gemaakt?  

 

8. P40/41, harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en dreumesgroepen. 
Dreumeswerk (0-4 jarigen met achterstanden) en peuterspeelzaalwerk wordt 
aangestuurd door ‘stadse’ managers, van een niet in Twenterand gewortelde 
organisatie Humanitas, met een kinderopvang achtergrond. Is dit wel een gewenste 
situatie? 

 

9. Met name de jongste groep (dreumesen) zou mogelijk beter aansluiten bij het lokale 
Mammacafé of jonge moedersgroepen. Dreumeswerk is geen kinderopvang-taak, 
was altijd een welzijnstaak, ook volgens het college en hoort dus niet bij 
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kinderopvang. Het  vergt een andere discipline. Door aansluiting bij lokale 
Mammacafé of jonge moedersgroepen het voorveld versterkt, wordt er preventiever 
gewerkt en is er een betere en ‘warme’ doorgaande lijn. Dit bespaart kosten op 
termijn in het sociale domein. Onderschrijft u bovenstaande? Zo niet, waarom niet? 

 

10. P41, invoeren van de landelijke gewichtenregeling en hiervoor de lokale 
doelgroepdefinitie aanpassen en implementeren. Voor GBT van erg groot belang! 
GBT is van mening dat het niet gaat om het opleidingsniveau van de ouders, maar 
om het niveau van de peuter. Omgevings- en gezinsfactoren spelen hierbij tevens 
een rol. Zoals gedragsproblemen en multiproblem-gezinnen. Het kan niet zo zijn dat 
peuters met ontwikkelingsachterstanden en taalachterstanden nu niet in aanmerking 
komen door minder relevante criteria te hanteren.  

11. Om hoeveel peuters met ontwikkelingsachterstanden en taalachterstanden gaat het 
over de afgelopen twee jaren? 

 

12. Is het voorgestelde budget ad € 14.200 voldoende? 

 

13. Cultuureducatie wordt volledig gefinancierd door de provincie en dat doet onze 
wenkbrauwen fronzen, want houdt dit in dat als de provincie de subsidiekraan dichtdraait 
we in de gemeente Twenterand niets meer aan cultuureducatie doen? Verzoek om een 
onderbouwing. 

 

14. Is het realiseerbaar dat grote gesubsidieerde organisaties, voor zover dat in een 
organisatie nog niet het geval is, verplicht kunnen worden Wajongers in dienst te 
nemen? Of kan er op andere wijze aangedrongen worden hierop? 

 

15. Is het onderhoud van de begraafplaatsen up-to-date? Zoniet, wat is hierop uw uitleg? 

 

16. Vorig jaar heeft u een voorstel voor het nemen van simpele spoedmaatregelen 
op/aan  de Schuineweg in Westerhaar ontraden. Het betreft het tegengaan van 
opstuivend zand en asfaltdeeltjes. Dit tast het woongenot enorm aan. Er zou volgens 
u geen geld zijn voor deze herinrichting. Heeft u letterlijk ‘live‘ kennis genomen van 
de ‘stuifsituatie’ aldaar? Heeft u gesproken met aanwonenden over deze reeds jaren 
voortslepende ergernis? Zo ja, vindt u nog steeds dat hier het woongenot niet wordt 
aangetast?  

 

17. Realiseert u zich dat door de inmiddels beruchte ‘stuifsituatie’ kopers afhaken voor de 
nog tientallen aanwezige woonkavels in de Kruidenwijk en dat u hiermee de 
gemeente financieel ernstig benadeeld? 

 

 


