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Plaats:   Raadzaal, gemeentehuis 
Datum:   5 juli 2021 
Aanwezig:  Initiatiefnemers, De Weerde, Buurtbewoners, De gemeente 
Afwezig:  X 

 
1. Opening 

Burgemeester Rob Welten opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Deze 
bijeenkomst is een vervolg op een eerder gesprek dat heeft plaatsgevonden op woensdag 2 
juni 2021. Aanwezig bij dit gesprek zijn: 
- Initiatiefnemers, grondeigenaren, heren Krooshoop 
- Buurtbewoners 
- De Weerde 
- De gemeente, bestaande uit: de burgemeester, wethouders, beleidsmedewerkers en 

notulist 
 
Het gesprek wordt opgenomen door een van de buurtbewoners. Iedereen heeft hier mee 
ingestemd onder voorbehoud dat het voor eigen gebruik is en niet wordt gedeeld met 
anderen. 
 
Iedereen gaat akkoord met de manier van verslaglegging.  

 
 

2. Verslag bijeenkomst 2 juni 2021 (bijlage 1) 
Op blz. 7 staan de huiswerk punten beschreven. Hieronder staan ze nog een keer duidelijk 
beschreven + voor wie het huiswerkpunt bedoeld is.  

 
  

Bennie Baumeister Opsturen memo 

De gemeente/ initiatiefnemers Garantie over de doelgroep. Eventueel 
vastleggen in het bestemmingsplan of een 
aparte overeenkomst 

De gemeente 
(beleidsmedewerkers/wethouder Scholten) 

Uitzoeken of de vergunning middels de 
kruimelregeling kan worden verleend 

De gemeente/ initiatiefnemers  Uitzoeken of het hier gaat om intensieve 
zorg of begeleid wonen 

 
Vervolg stap is het openbaar maken van het verslag. Dit gebeurt op de website van de

 gemeente. 
 
 

3. Doelgroep Brem 5 (bijlage 2) 
Buurtbewoner 

Vraagt zich af wat het woord psychosociale problemen betekent. Dit is voor hem een 
onbekend begrip. 
 
De Weerde 

Mensen met psychosociale problemen zijn mensen die problemen hebben op meerdere 
vlakken. Het heeft te maken met dat ze het leven niet op orde krijgen. Hierbij kun je denken 
aan hoe behaal ik een diploma of hoe behoud ik mijn werk. 
 
Buurtbewoner 

Hoe ziet een zinvolle dagbesteding eruit? Wat is daarvan het gemiddelde als je 20 mensen 
hebt. Hoe gaat dat in de praktijk? 
 
De Weerde 

Daar is onderzoek naar gedaan binnen de organisatie. 7/70 bewoners hebben geen zinvolle 
dagbesteding. 2/7 zijn op het moment te ziek om naar buiten te gaan. 5/7 bewoners kwam 
zonder dagbesteding binnen bij de Weerde en zullen dus op zoek moeten gaan naar een 
dagbesteding. De Weerde gaat samen de bewoners op zoek naar een dagbesteding. Dit kan 
iets tijdelijks zijn zodat ze tijd hebben om op zoek te gaan naar iets vast. 
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Buurtbewoner 

Zijn de bewoners dan minimaal 20 uur bezig? Met school of werk etc.? 
 
De Weerde 

Er is een aantal bewoners waarbij 20 uur niet haalbaar is. Daarvoor staat dat ze minimaal 3 
dagdelen in de week bezig moeten zijn. Daarentegen werken sommigen 36 uur.  
 
Buurtbewoner 

In hoeverre is het mogelijk om deze doelgroep omschrijving vast te leggen. Wat als de 
Weerde ermee ophoudt. Kan de gemeente dit dan vastleggen voor een volgende partij? 
 
Harald Heukels, medewerker ruimtelijke ontwikkeling 

Als je kijkt naar het bestemmingsplan en het advies van Damsté Advocaten. Dan kun je op 
basis daarvan de conclusie trekken als de mate op de woning ligt is het verschil groter. De 
zorg ligt dichter bij het bestemmingsplan. Het advies van de advocaat is een maatschappelijke 
functie, de zorg ligt dus boven het wonen. Als je kijkt naar de grote verscheidenheid van de 
zorg, past wat er nu gepland is dan binnen het bestemmingsplan? Stel dat de doelgroep een 
zwaardere bestemming heeft dan kan dit bestemmingsplanmatig goed. Vanuit die analyse 
qua bestemmingsplan technisch, wil je deze doelgroep goed regelen, dan zou de aanbeveling 
zijn om een privaatrechtelijke afspraak te maken om te voorkomen dat er in de toekomst 
zwaardere doelgroepen geplaatst kunnen worden. Een wijziging van het bestemmingsplan is 
ook mogelijk maar wel lastiger, dan moet het ruimtelijk relevant zijn. 
Voorbeeld van ruimtelijke relevantie: als je in een woonwijk een gebouw plaatst maakt het 
voor de ruimte niet uit of daar 30e jarigen of 60e jarigen in gaan wonen. De leeftijd is ruimtelijk 
niet relevant.  
Aanvulling: als je dit wilt gaan regelen ligt de voorkeur bij privaatrechtelijk. Hier moeten dan de 
initiatiefnemers bij betrokken worden en de gemeente kan hier ook een rol in spelen. Partijen 
kunnen elkaar dan ook aanspreken als de regels niet worden nageleefd. Privaatrechtelijk 
regelen zoals de doelgroep nu beschreven is.  
 
Buurtbewoner 

Kunnen we dit document laten opstellen voor bijvoorbeeld Damsté? Is dit dan een driehoek 
verklaring? Is dat dan een privaatrechtelijk document? 
 
Rob Welten, burgemeester 

We moeten het zo afspreken dat het rechtelijk niet anders meer kan. Dat een eventuele 
nieuwe partij dit helder heeft. Zoiets mag niet op losse schroeven komen te staan. 
 
Buurtbewoner 

Past een lichtere doelgroep juist niet op het bestemmingsplan en een zwaardere juist wel? 
 
Rob Welten, burgemeester 

Er zit een maatschappelijke functie op. Het is dus logisch dat er dus maatschappelijke 
mensen in komen, dus zorg. Het ligt aan de doelgroep en hoeveel maatschappelijke zorg ze 
eventueel nodig hebben.  
 
Jan Herman Scholten, wethouder 

Stel dat er appartementen op komen te staan dan moet het bestemmingsplan gewijzigd 
worden naar wonen. Nu is dat zorg. 
Je kunt er dus niet wonen als je geen zorg nodig hebt. De koppeling van wonen en zorg is er 
altijd.  
 
Buurtbewoner 

Maar deze mensen hebben geen 24/7 zorg nodig? 
 
De Weerde 

Alle mensen hebben een zorg indicatie. En dan varieert hoeveel uur ze zorg nodig hebben. 
De Weerde biedt 24/7 zorg. Ook is er een algemene ruimte en gaan mensen naar hun 
dagbesteding. De Weerde kan ook activiteiten binnen aanbieden. Dit samen maakt deze vorm 
van zorg onder beschermd wonen en dus maatschappelijke zorg. De Weerd biedt beschermd 
wonen. 
 
Buurtbewoner 
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Er wordt gekeken of er lokale mensen geplaatst kunnen worden. Wat gebeurt er als het blijkt 
dat deze persoon hier niet past en een andere locatie misschien geschikter is. Wat als ouders 
dan willen dat ze op deze locatie blijven? 
 
De Weerde 

De Weerde screent aan de voorkant. Het kan uiteindelijk wel zijn dat iemand niet past op een 
locatie. Dit kan aan verschillende redenen liggen. De vraag in Haaksbergen is er zeker. De 
Weerde krijgt nu al aanmeldingen voor een locatie in Haaksbergen.  
 
Buurtbewoner 

Bewoners kunnen zichzelf aanmelden. Wat nu als er iemand echt niet past hier. Hoe hard 
kunnen jullie dan iemand er eventueel uitzetten? 
 
De Weerde 

Als een persoon overlast veroorzaakt dan bieden wij altijd een andere passende plek aan. Wij 
hebben hiervoor logeer plekken. We hebben ook een samenwerking met behandeling 
centrums. Soms kan de bewoner ook terug naar familie. We laten het in ieder geval niet 
oplopen als iemand overlast veroorzaakt.  
 
Antoon Peppelman, wethouder 

De bewoners zitten er op basis van een zorgindicatie. Dit biedt meer ruimte om ze te 
begeleiden naar een andere zorgindicatie. Als jij bijvoorbeeld iets huurt is dat lastig maar deze 
mensen hebben een zorgindicatie.  
 
Buurtbewoner 

Zijn er altijd logeer locaties beschikbaar? 
 
De Weerde 

Het zijn echt logeer plekken. Deze worden weinig intern ingevuld, vaker extern.  
 
Buurtbewoner 

Wat gebeurt er als deze plekken vol zitten? 
 
Rob Welten, burgemeester 

We moeten dan afspraken maken dat er ingegrepen moet worden als er overlast veroorzaakt 
wordt. Als iemand daar niet op zijn plek zit dan ligt dit bij de zorgaanbieder maar ook bij de 
gemeente. De gemeente kan dan ook kijken of er elders in Twente plekken beschikbaar zijn.  
 
Wonen is een element van de functie op dit moment. Aan de andere kant is er ook zorg. 
Maatschappelijk zijn we bezig naar een overgang daar waar mensen kunnen wonen met hulp 
en daar moeten wij ze dan ook bij helpen. We moeten de bewoners goed begeleiden. Het is 
dus een mengvorm van zorg en wonen. 
 
Buurtbewoner 

Stel dat de gemeente een nieuwe wijk bouwt dan kun je daarvoor kiezen. Wij wonen er nu al, 
mensen hadden bepaalde verwachtingen en nu zijn die opeens anders. 
 
Rob Welten, burgemeester 

Daar heb je gelijk in dan kun je inderdaad vanaf het begin dit al mee nemen in het 
bestemmingsplan. We moeten toch plekken gaan zoeken om bijzondere vorm van wonen een 
kans te bieden.  
 
Buurtbewoner 

Vraagt zich af of de burgemeester en wethouders de plek kennen? 
 
Rob Welten, burgemeester 

Ja, hij kent de buurt.  
 
Buurtbewoner 

Er is niet veel plek. Wat gebeurt er met het stukje grasveld aan de achterkant? 
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Deze mensen hebben ook een plek nodig, als ze geen overlast veroorzaken is het geen 
probleem. Zolang iedereen van goede wil is dan zijn er geen problemen. Maar op het moment 
dat het niet lukt wat zijn dan de mogelijkheden? 
 
Rob Welten, burgemeester 

Namens de gemeente moet dit helder worden gecommuniceerd. Niemand is gebaat bij 
overlast. Wijkagenten, toezichthouders en buurt bemiddeling inschakelen. Inwoners mogen 
niet met een overlast probleem blijven zitten.  
 
Buurtbewoner 

Kans dat het hier mis gaat is wel wat groter. 
 
De Weerde 

De Weerde heeft een tekst voorbereid. Ze hebben beschermd wonen maar weer eens tegen 
het licht gehouden. We hebben het hier over mensen die wonen in een gebouw waar 24/7 
iemand aanwezig is. Mensen zoals u en ik met een aandoening. Hoogbegaafd of een 
beperking. Werknemers proberen ze mee te laten doen in de samenleving. Onze eigen 
ervaring is dat op eigen benen staan niet vanzelf gaat, het gaat met vallen en opstaan. Dit 
geldt voor iedereen die uit huis gaat en dus ook voor deze mensen. Als bestuurder en 
collega’s vinden we dat deze mensen een eerlijke kans moeten krijgen. We willen ook 
rekenen op ondersteuning uit de buurt. De Weerde vindt het belangrijk dat de bewoners zich 
snel thuis voelen en zich welkom voelen maar hun privacy is ook belangrijk. De bewoners 
wilden wel met de buurtbewoners in gesprek gaan maar de Weerde is hier terughoudend in. 
Al met al blijft het een duister dilemma. Er is een groot verschil met psychische aandoeningen. 
Ze zijn de hele dag bezig met ‘normaal’ doen, net zoals u en ik. Voor hun komst is er al een 
verwachting, de lat ligt dus hoog voor hen. Naast het normaal doen hebben ze medicatie, 
moeten ze afspraken maken met begeleiders. Ze moeten dus veel dingen doen die u en ik 
niet hoeven. In veel gevallen gaat dit goed. Een huis is niet het enige wat ze nodig hebben, 
ook structuur. Een huis alleen is niet genoeg, daar is meer voor nodig. Alle begeleiders doen 
hun best omdat deze mensen een eerlijke kans verdienen.  
 
Rob Welten, burgemeester 

Het statement is gemaakt. De emotie in uw stem is voelbaar. De vraag waar de 
buurtbewoners na 17.00 uur terecht kunnen. Daar moeten we goede afspraken over maken. 
De communicatie moet goed zijn, waarbij het goed zou zijn als de nieuwe bewoners normaal 
ontvangen worden. 
 
De Weerde 

Als een van de bewoners nou verkering krijgt, hebben we dan een 21e bewoner? Dit geldt ook 
voor andere buurtbewoners. Je hebt dan mensen die elkaar hebben gevonden en dan gaan 
we kijken waar is voor hen een volgende plek. 
 
Rob Welten, burgemeester 

Laten we niet alles over een kam scheren. 
 
Antoon Peppelman, wethouder 

Er is 24/7 begeleiding. Er wordt dus altijd de telefoon opgenomen. De Weerde moet dan actie 
ondernemen. Als de Weerde niet de gewenste actie onderneemt dan kun je de wethouder 
bellen. Maar de Weerde zorgt voor korte lijntjes.  
 
Buurtbewoner 

Veel van ons werken met deze doelgroep of hebben er eerder mee gewoond. We zijn er 
bekend mee. Waarom kan de gemeente Haaksbergen dan wel wat andere gemeentes niet 
lukt. 
 
Rob Welten, burgemeester 

Onbekend maakt onbemind. Ik weiger te aanvaarden dat het in andere gemeentes niet lukt. 
Er zijn vele voorbeelden waarbij het zelfstandig wonen een plekje in de samenleving heeft. Er 
zijn ook voorbeelden waarbij het niet goed gaat en deze komen in de media. Vormen waar het 
goed gaat komen niet in de media.  
 
Buurtbewoner 
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Wij als buurt hebben grote zorgen. Terecht of onterecht. Wij krijgen als buurt te maken met 
iets wat we totaal niet hadden verwacht. Ik krijg de indruk dat alles al in kannen en kruiken is. 
 
Rob Welten, burgemeester 

Niet mijn waarneming dat het een gelopen race is. Er is nog geen aanvraag gedaan. Daarvoor 
voeren we nu eerst deze gesprekken. 
 
Buurtbewoner 

Ik hoor jullie passie voor het vak. Het verhaal zoals het net neergezet werd doet onrecht aan 
ons perspectief als buurtbewoners. Zelf ben ik ook zorgprofessional maar mijn perspectief is 
nu anders. Ik wil mij als moeder hard maken voor een fijne leefomgeving voor mijn dochters. 
Er zijn gewoon voorbeelden waarbij het niet goed werkt, ik weet waar ik het over heb. Ik gun 
deze mensen een goede plek maar ik maak mij zorgen om mijn gezin. Ik heb hier een andere 
verantwoordelijkheid, ik ben hier als moeder en niet als zorgprofessional. Ik wil niet dat mijn 
kinderen in aanraking komen met mensen die bijvoorbeeld in een psychose zitten. Ik vind het 
enigszins onterecht hoe wij hier worden neergezet.  
 
Rob Welten, burgemeester 

We moeten jullie niet als groep beoordelen. Het is niet terecht dat de buurt als kille groep neer 
wordt gezet. We moeten alle punten behandelen en zorgen dat alles helder wordt.  
 

 
4. Procedure ruimtelijke ordening 

Jan Herman Scholten, wethouder 

In hoeverre hebben wij al een besluit genomen? We hebben dat nog niet gedaan. 
Voorgaande sessie hebben we gekeken naar ruimte, kwaliteit, ook sociale kwaliteit en 
openbare veiligheid. Er is nog geen vergunning aanvraag ingediend. Daarbij moet ook een 
goede ruimtelijke onderbouwing. Het advies van Damsté neigt naar zorg, want dat past binnen 
het bestemmingsplan. Puur vanuit ruimtelijke kwaliteit is het mogelijk op via een 
kruimelregeling akkoord te geven. Een goede ruimtelijke onderbouwing is een toetsing kader, 
dit is de basis. Het is belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de doelgroep en de begeleiding. 
De ruimtelijke onderbouwing is leidend voor het resultaat. Puur vanuit ruimtelijke ordening 
gezien is het mogelijk om hieraan mee te werken.  
 
Buurtbewoner 

Waarom zo groot allemaal? Als je er 20 appartementen neer gaat zetten is wel heel veel. 
Waarom niet kleinschaliger? 
 
Initiatiefnemers 

Kleinschaliger kan niet want dan is er geen 24/7 begeleiding. Het is 1200m2. Er zijn 
hoofdlijnen waar we binnen moeten gaan bouwen. 
 
Buurtbewoner 

Als je 20 mensen bij elkaar zet, vraag je dan niet om problemen? 
 
Initiatiefnemers 

De Weerde heeft dit al uitgelegd. Het is niet zo dat er de hele dag 20 mensen zitten. Ze 
hebben een dagindeling. Ja er zijn 20 mensen maar die gaan overdag naar 
dagbesteding/school/werk. 
 
Buurtbewoner 

Voorbeeldige bewoners dus. 
 
De Weerde 

20 bewoners betekent niet gelijk dat ze overlast veroorzaken. 
Er wonen mensen met verschillende indicaties. Er is 24/7 iemand aanwezig. Zo proberen wij 
te voorkomen dat er overlast plaats vindt.  
 
Buurtbewoner 
Kan er aan de andere kant van het gebouw wat neergezet worden, zodat de bouwlaag naar 
beneden kan? 
 
Initiatiefnemers 
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Er is gekeken of we kunnen combineren. Hier zijn verschillende gesprekken over geweest. De 
Weerde wil graag één pand, één gebouw. We snappen jullie bedenkingen, hier hebben wij 
zelf ook al naar gekeken. Er is ook gekeken naar bijvoorbeeld een loopbrug. Het bestaande 
pand is al aardig vol en dan zou alles door elkaar lopen. We willen dit graag gescheiden 
houden. Er is gekeken naar hoe kunnen we daar 20 appartementen kwijt. 20 is de 
ondergrens. Er is gekeken naar hoe kunnen we 20 appartementen kwijt op 1200 m2. Daar is 
maanden over gepuzzeld. De gemeente heeft hier ook bij meegekeken. Aan de kant van het 
pand bij Brem 3, daar zit de hoogte. Er is dan ook een ruimte aan de achterzijde voor een 
fietsenstalling en achtertuin.  
 
Buurtbewoner 

Kan het gebouw niet de grond inzakken? 
 
Initiatiefnemers 

De bouwvoorschriften zijn dat je te maken hebt met daglicht. Daar is naar gekeken, 
bouwkundig kan dit maar het is niet wenselijk. We hebben te maken met voorschriften. Het 
huidige pand is hoger dan het geplande pand. Minder dan de helft van het pand wordt hoger 
dan de bouwlaag.  
 
Buurtbewoner 

Je kunt ook een meter onder de grond bouwen. Dan voldoe je wel aan de bouwvoorschriften.  
 
 

5. Toelichting initiatiefnemers 
Wij hebben samen met de Weerde en de gemeente gekeken naar de andere kant. Columbus 
(kinderopvang) wil graag meer buitenruimte. Het hek wordt daarom iets verschoven zodat zij 
meer buitenruimte krijgen. 
 
Buurtbewoner 

Kan er op termijn gebouwd worden? Tweede gebouw eventueel? (Brem 1-3) 
 
Initiatiefnemers 

Er is een maatschappelijke bestemming, dus het zou wel kunnen. Oorspronkelijk toen de 
tekeningen gemaakt zijn voor de Weerde wilde de gemeente ook een plan voor het geheel. 
Daar is een tekening van. Er lopen ook gesprekken met Columbus, over de extra meters die 
zij willen. Wij zijn bereid om met de gemeente en de buurt eens te kijken naar dit stuk. Daar 
staan wij voor open, zodat er iets komt waar de buurt ook wat aan heeft. Wij willen niet dat 
mensen angstig zijn en willen er graag samen uitkomen. Een oplossing waar we allemaal 
gelukkig van worden.  
 
Buurtbewoner 

Het is dus niet het plan dat op dat stuk nog eens +5 bewoners komen?  
 
Initiatiefnemers 

Hier moeten we over in gesprek gaan. Hier willen we de buurt graag bij betrekken. Op de 
vraag of er nog meer bewoners komen, die intentie hebben we op dit moment niet.  
 
Buurtbewoner 

Willen jullie ook nadenken over andere initiatieven of eventueel de grond verkopen? 
 
Initiatiefnemers 

De grond is niet te koop. 
 
Buurtbewoner 

Zijn jullie het van plan om een aanvraag te doen bij de gemeente? Zou de gemeente de 
buurtbewoners willen laten weten als er iets binnen komt. Op welk termijn is er mogelijkheid 
om bezwaar aan te tekenen? 
 
Initiatiefnemers 

We gaan dit de aankomende weken overleggen om te kijken of we overgaan op aanvragen. 
Als het aan ons ligt is dit zo spoedig mogelijk maar wel verantwoord. Termijn aangeven is 
lastig. 
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Jan Herman Scholten, wethouder 

We kunnen de buurtbewoners informeren. Tip voor de initiatiefnemers, vraag het niet aan in 
de vakantieperiode. De gemeente heeft 8 weken de tijd om een besluit te nemen met een 
eventuele verlenging van 6 weken. Als deze periode in gaat krijgen jullie daar bericht van. De 
privaatrechtelijke overeenkomst en de toekomstplannen delen met de buurt. Buurt ook 
betrekken bij het invullen van het andere stuk grond. 
 
Antoon Peppelman, wethouder 

Wij hebben 8 weken de tijd + 6 weken verlening om een besluit te nemen. Daarna gaat de tijd 
in om bezwaar te tekenen. 
 
Buurtbewoner 

De gemeente informeert ons met het wat ze besloten hebben. Dan gaat dus ook de tijd in dat 
we bezwaar kunnen maken, dat is ook 6 weken. 
 
Harald Heukels, medewerker ruimtelijke ontwikkeling 

We kunnen wachten op de aanvraag maar we kunnen ook actief bezig blijven. Bijvoorbeeld 
door bezig te gaan met het vaststellen van de overeenkomst voor de doelgroep in de 
toekomst.  
 
Initiatiefnemers 

Wij willen hier graag een handtekening onder zetten. 
 
Buurtbewoner 

Jullie verhuren het, maar hebben dan toch niks te zeggen over het aanname beleid. 
 
Rob Welten, burgemeester 

We moeten dit vastleggen. De gemeente moet hier ook naar kijken. Als er een nieuwe 
zorgaanbieder in komt moet deze overeenkomst ook voor hen gelden. Deze moet goed 
getoetst worden voor de wet, dat het niet vernietigbaar is. De gemeente moet hier een rol in 
spelen.  
 
Antoon Peppelman, wethouder 

Dit moet een onderdeel zijn van de besluitvorming. Checken of dit juridisch mag.  
 
Harald Heukels, medewerker ruimtelijke ontwikkeling 

We moeten niet stil zitten maar gaan werken aan die overeenkomst. 
 
Buurtbewoner 

Stel nu dat er wat gebouwd wordt maar met een andere invulling. Seniorenwoningen of iets 
dergelijks. Is dat bij jullie opgekomen? 
 
Initiatiefnemers 

Het is maatschappelijk dus zoiets zou niet kunnen. We hebben dit ook niet overwogen. De 
situatie is dat jongeren te lang op een gesloten afdeling zitten en verder van de samenleving 
af komen te staan. Wij vinden persoonlijk dat we hier iets aan moeten doen en niet meer 
mogen wegkijken. Deze doelgroep heeft voor ons prioriteit. 
 
Buurtbewoner 

Hoe zit het met planschade?  
 
Harald Heukels, medewerker ruimtelijke ontwikkeling 

Het is gebruikelijk que handelswijze vanuit de gemeente, als planschade verwacht wordt, we 
hier afspraken over maken met de initiatiefnemers. Er wordt wel vaak verwezen naar de 
initiatiefnemers. 
 
Buurtbewoner 

Onze huizen zullen waarschijnlijk in waarde gaan dalen door dit plan. 
 
Rob Welten, burgemeester 

Hier kan nog geen antwoord op gegeven worden. Als het binnen het bestemmingsplan valt is 
de kans klein en valt het daarbuiten dan is de kans groot. Wij zijn gewend dat initiatiefnemers 
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zelf het risico nemen en planschade op hun rekening nemen. Initiatiefnemers zijn 
aansprakelijk.  
 
Buurtbewoner 

Als er problemen zijn met geluidsoverlast kunnen we dan bijvoorbeeld 3 dubbel glas krijgen.  
 
Rob Welten, burgemeester 

De gemeente houdt zich hier afzijdig. De initiatiefnemers kunnen buurtbewoners tegemoet 
komen. Dit gebeurt vaker door middel van bijvoorbeeld dubbel glas bij geluidsoverlast. Dit is 
niet verplicht.  
 
Buurtbewoner 

De gemeente is dus nooit aansprakelijk? 
 
Harald Heukels, medewerking ruimtelijke ontwikkeling 

Je hebt altijd recht om een plan in te dienen. 
 
Jan Herman Scholten, wethouder 

Hangt ook af van het bedrag. Hierover moeten de initiatiefnemers afspraken maken met de gemeente. 
 
Initiatiefnemers 

Dit is ook de reden dat we met de Weerde in gesprek zijn gegaan. We zijn ervan overtuigd dat 
we met de Weerde een partij hebben die instaat voor zorg. Als we het hebben over 
geluidsoverlast dan is dit niet aan de orde. We hebben bewust gekozen voor de Weerde en 
dat is niet zonder reden.  

 
 

6. Reactie op memo van de heer Baumeister 
De heer Baumeister wordt uitgenodigd voor een gesprek. Uitnodiging volgt.  

 
 

7. Vervolgafspraken 
Het initiatief ligt nu bij de heren Krooshoop.  
Er volgt een terugkoppeling vanuit de gemeente zodra er een verzoek wordt ingediend.  

 
 

8. Rondvraag en sluiting 
Buurtbewoner 

Hoe en wanneer wordt het document opgestuurd waarin het gehele proces wordt uitgelegd? 
 
Harald Heukels, medewerker ruimtelijke ontwikkeling 

Dit wordt meegestuurd met de verslaglegging.  
 
Rob Welten, burgemeester 

Bedankt eenieder voor zijn/haar komst. Fijn dat iedereen naar elkaar luistert en dat er begrip 
is onderling. We moeten vooral het gesprek blijven voeren. 


