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Betreft: Schriftelijke vragen Gilbertgaard
Veenendaal, 7 september 2019
Geacht College,
De fractie van het CDA heeft kennisgenomen van De Rijnpost van woensdag 4 september, waarin wordt
aangekondigd dat wethouder Strooboscher de Gilbert architectuurpijs zal uitreiken voor het beste ontwerp voor
de Gilbertgaard. Deze prijsvraag betreft een particulier initiatief van de Stichting Gilbertjaar.
Tegelijk hebben diverse omwonenden contact met de pers gezocht, omdat zij er de voorkeur aan geven om de
huidige akker te laten voor wat die is. Zie ook https://veenendaalsekrant.nl/lokaal/bewoners-willen-geenmooie-plannen-voor-slaperdijk-616228 . Omwonenden hebben zich verenigd en aangegeven te overwegen
inspraak en bezwaarprocedures te gebruiken om hun visie -dat de huidige situatie beter gehandhaafd kan blijvenbij de gemeente kenbaar te maken. Kortom, hier zal waarschijnlijk een pittige discussie ontstaan tussen de
stichting Gilbertjaar die dit initiatief heeft genomen en omwonenden met een bepaalde visie over de inrichting
van hun wijk. Uiteindelijk zal de gemeente als eigenaar van een deel van de grond en als verantwoordelijke voor
de openbare ruimte hierin een besluit moeten nemen.
De fractie van het CDA heeft hierover de volgende vragen:
1.

2.

3.

4.

5.

Heeft de gemeente formeel vastgestelde plannen om het gebied waar de stichting Gilbertjaar een
Gilbertgaard heeft bedacht te ontwikkelen? En zo ja, wanneer zijn deze plannen vastgesteld en op welke
wijze zijn omwonenden betrokken bij de besluitvorming?
Kunt u aangeven op welke momenten contact is geweest met de stichting Gilbertjaar over de
Gilbertgaard en kunt u aangeven welke toezeggingen de gemeente op welk moment heeft gedaan ten
aanzien van de aanleg van de Gilbertgaard?
Kunt u aangeven op welke wijze en op welk moment omwonenden zullen worden betrokken bij de
besluitvorming over de aanleg van de volledige Gilbertgaard of van elementen uit de voor de
Gilbertgaard-prijsvraag ingediende plannen?
Is het correct dat (een lid van) het college van B&W de prijs uitreikt voor het beste ontwerp van de
Gilbertgaard? Indien het antwoord ja is: Hoe staat dit in verhouding met het feit dat het college
eveneens een besluit moet nemen over bezwaren van omwonenden tegen datzelfde ontwerp? Is het
correct dat de prijsuitreiking en besluitvorming onder de verantwoordelijkheid van één en dezelfde
wethouder vallen? Hoe kijkt het college aan tegen de (eventuele) beeldvorming die hier vanuit zou
kunnen gaan?
Kunt u ervoor zorgen dat de afspraken met de boer die de maisakker op dit moment beheert blijven
doorlopen, zodat de akker in stand blijft totdat een definitief besluit over de Gilbertgaard is genomen?
Dit om te voorkomen dat het gebied verpaupert terwijl de diverse procedures over de inrichting van het
gebied lopen. Kunt u ook hier uw antwoord toelichten?

Bij voorbaat dank voor uw reactie en met vriendelijke groet,
namens de CDA fractie,

Mark Ruitenbeek
Fractiesecretaris en raadslid CDA Veenendaal.

