
Nieuwsbrief nr. 2                                                            Neck, 1 december 2011  
Nog even terug naar de raadsvergadering van 1 november j.l. 
Zoals gebruikelijk is ook van deze vergadering een besluitenlijst/notulen gemaakt. Deze worden door de gemeente 

keurig op hun website geplaatst. Nieuwsgierig als wij zijn hebben we de besluitenlijst meteen opgezocht en 

gecontroleerd. En het valt ons onmiddellijk op dat de belangrijkste (eigenlijk enige) toezegging van de wethouder er 

niet in staat. We hadden hem toch heel duidelijk horen zeggen dat hij zich hard zou maken bij de Gedeputeerde 

staten om van die bouwweg een permanente ontsluiting te maken. En, als dat niet zou lukken, zou het hele plan 

weer terug komen bij de raad. In de besluitenlijst was dit vertaald in "De heer Hendriks doet de toezegging dat er 

met GS een oplossing gevonden dient te worden voor het bouwverkeer....." Ja, dat ook natuurlijk. Maar dat is niet 

waar het over gaat. De contactcommissie heeft aan haar akkoord met de bouwplannen nadrukkelijk de voorwaarde 

verbonden dat er een aparte ontsluitingsweg komt voor dat nieuwbouwgedeelte. We hebben dit aangekaart via de 

VVD fractie en we hebben intussen de toezegging dat de notulen zullen worden aangepast. Op de website is dat nog 

niet te zien. We houden dit in de gaten. 

  
Overleg met de clubs en Bouwfonds (Platform) 
16 november hebben de clubs weer overleg gehad met Bouwfonds. Conform onze afspraak hebben de clubs 

aangegeven dat wij willen aanschuiven bij dit overleg/het platform. De Bouwfonds afgevaardigde wilde dat eerst 

overleggen met zijn meerderen en zou daar de week erna, dus 23 november, op terugkomen. Welnu: Bouwfonds 

wil niet met ons praten. Althans voorlopig niet. Eerst moeten alle ideeën en wensen van de clubs in de plannen 

verwerkt zijn. Pas daarna mogen wij nog even aanschuiven. Wij vinden dat dit niet in overeenstemming is met wat 

de gemeente zelf zegt zo belangrijk te vinden n.l.: een goede en tijdige communicatie met alle betrokkenen. Alle 

raadsleden hebben hier herhaaldelijk op gewezen en ook wethouder Hendriks beweerde dat hij de communicatie 

met de bewoners belangrijk vindt en daar ook alles aan gaat doen. Voor de heer Hendriks, als opdrachtgever naar 

Bouwfonds,  ligt hier volgens ons een uitgelezen kans om ons te laten zien hoe belangrijk hij communicatie werkelijk 

vindt. Wij zien de uitnodiging van Bouwfonds dus spoedig tegemoet. 

Contact Commissie avond 12 december.  

Wij willen de CC vragen om het onderwerp "Communicatie Bouwplan Neck-Zuid" op de agenda te plaatsen. De CC 

heeft o.a. in haar laatste vrijwillige advies aangedrongen op een goede communicatie met en informatie naar 

bewoners en groeNeck. Tot nu toe wordt er door de gemeente alleen nog maar gepraat over goede 

communicatie. Daar moet het niet bij blijven.  

Ook willen wij dan het onderwerp "Privatisering als bezuinigingsmaatregel" bespreken. Wij geloven namelijk niet 

dat de gemeente door de privatisering zelf geld bespaart. In tegendeel.  In Jisp is de privatisering een feit. Daar word 

75% van de kosten van de sportvelden betaald door de gemeente en 25% door de club. Kunstgras is veel duurder 

dan gras. 75% van de kosten van kunstgras is al een paar duizend euro meer dan de totale kosten van gras. Als de 

gemeente nu dus de totale kosten van grasvelden betaalt, zal dat straks door het kunstgras een paar duizend euro 

duurder worden en levert de privatisering zelf niets op. Het kost gewoon geld. En niet alleen de gemeente maar ook 

de clubs komen op veel hogere kosten. Een ander probleem wat we willen aankaarten is de terughoudendheid van 

de gemeente met betrekking tot de cijfers. We hebben de heer Conijn (die gaat daarover) gevraagd ons even door 

te geven wat de gemeente nu kwijt is aan onderhoud en periodieke vervanging van de huidige sportvelden. Daar 

krijgen we gewoon geen antwoord op. De vraag is dus nog steeds: hoe komen we aan die gegevens. De gemeente 

zijn wij. Het gaat dus over onze centen. Wij hopen dat de CC ons hierin wil steunen en bij de gemeente wil 

aandringen op een snelle verbetering van de communicatie en informatievoorziening. 

Komt dus allemaal op 12 december naar ons dorpshuis. 

 


