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Motie vreemd aan de orde van de dag
De gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op 16 februari 2021,
Kennis genomen hebbende , van
-

de RIB20.224 van 18 december 2020,
de brief van de Buurt- en Belangenvereniging Den Dolder in reactie op deze RIB, van 10 januari
2021,
de brief van de heer Rob Zee, voorzitter van de PBG Ontwikkeling WAHoeve, van 10 januari
2021,
de reactiebrief van NDZ over deze zaak, van 13 januari 2021,
de brieven en verslag vanuit Den Dolder bij het Politiek spreekuur van 14 januari 2021 in reactie
op de RIB20.224 c.a.,
de nadere RIB van 26-01-2021 met reactie op voorgaande en in aanvulling op de RIB van 18-122020,
de betogen van de insprekers bij de Informatieavond over deze kwestie op 28 januari 2021,
alsmede al hetgeen gedurende deze informatieavond is gezegd,
de Inbreng bij de raadsinfobijeenkomst van de heer Rob Zee, vz. PBG, met impliciet aanbeveling
en voorstel inzake PBG,

Concluderend uit voornoemde kennisneming, dat aan twee aspecten aan het ontwikkelingsproject
WAHoeve door betrokken partijen, met name het College, te weinig aandacht is besteed, te weten :

het informeren van de inwoners van Den Dolder over de ontwikkelingen van en rond de
voortgang van de plannen als beoogd met de Gebiedsvisie WAHoeve,

het conform oorspronkelijke doelstelling telkens tijdig en volledig betrekken van de PBG bij die
ontwikkelingen
Stelt vast, dat
-

-

de positie van de PBG in deze verbetering behoeft, als ook door de PBG zelf gevraagd, met
name in de brief “Inbreng “... inzake Zorgkern WAHoeve … “ van de PBG, en als bij de infoavond ook aangegeven,
de voornoemde informatie aan de inwoners van Den Dolder te wensen overlaat,

Draagt bij deze het College van B&W op, om spoedig, doch uiterlijk 28 februari 2021,
1.

2.

het aan de PBG gegeven mandaat en de daarbij toebedeelde bevoegdheden en rechten uit te
breiden conform de daartoe door de PBG in zijn document “Inbreng … “ gestelde adviezen en
voorstel, en er aldus voor zorg te dragen, dat de PBG volwaardig gesprekspartner is en zal
blijven van alle bij de ontwikkeling van de plannen voor dit gebied betrokken partijen, met het
recht van medebeslissing annex vetorecht,
via alle daartoe geëigende kanalen, t.w. kranten, gemeentesite, social media, brief, aan de
inwoners van Den Dolder in begrijpelijke taal te vertellen wat de stand van zaken van de
ontwikkeling van het gebied WAHoeve is, hoe daartoe in de afgelopen vier jaren gekomen is,
welke partijen betrokken zijn, hoelang het project nog duurt en welke financiële aspecten en
belangen spelen en speelden, en dit verder regelmatig te blijven doen,

en gaat over tot de orde van de dag.
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