
VRAGEN over renovatie sportvelden/nieuwbouw Neck-Zuid  januari 2013   

Onze buurtbijeenkomst op 22 januari jongstleden heeft gersulteerd in een aantal vragen aan de 

wthouders Hendriks en de Groot. Tevens is besloten om de wethouders via de Contact Commissie te 

vragen informati te verstrekken over de renovatie van de sportvelden. Onderstaande vragen zijn 

inmiddels schriftelijk doorgegeen, ook hebben wij de toezegging dat de wthouders aanwezig zullen 

zijn bij de CC vergadering van 8 april. 

1.  Rechtsgeldigheid. Is de door Provinciale Staten verruimde BBG status met de extra perceelgrond 

buiten de rode contour juridisch rechtsgeldig? Het gaat hier om de juridische kant van deze beslissing 

m.b.t. publicatie, bezwarentermijn, reactietijd  en besluitvorming.  

 

2. Burgerparticipatie. Wat is de reden om in de renovatie- en bouwplannen van het sportcomplex de 

bewoners na 11 september 2011 geheel buiten te sluiten?                                                                            

3. Veiligheidsplan. Streeft B&W m.b.t. de privatisering/nieuwbouw naar een integraal en veiliger 

verkeersbeleid voor geheel Neck? Zo ja, bent u dan bereid hierover de bevolking te informeren en 

naar wensen en voorstellen van de bewoners te luisteren en mogelijk te honoreren?                             

4. Inrij- en parkeerproblematiek. Welke in te voeren inrij-en parkeerverboden, dan wel  geboden  

worden door B&W voorgesteld om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren?                              

5. Eénzijdig vastgestelde nieuwe rode contouren (BBG). In de ogen van de inwoners heeft de 

Provincie langs ondemocratische weg de rode contouren opgerekt. Waarom liggen de door hen 

opgerekte rode contouren vast en is daar met bewoners niet over te praten?                                          

6. Eis van voorverkoop. Is de gemeente voornemens om i.v.m. de financiële crisis voorverkoop van 

de woningen te eisen, voordat met de officiële ontwikkeling van nieuwbouwplannen wordt gestart? 

Dit om een juridisch gevecht en  mogelijke schadeclaims aan de gemeente voor te zijn en  een 

(langdurig) braakliggend opgespoten zandterrein  door “onverkoopbare woningen” te voorkomen? 

7. Geluidsoverlast en fijnstof. Wat zijn de normen voor geluidsoverlast en fijnstof;  wanneer zijn daar 

bij het sportcomplex  metingen verricht;  zijn die door een onafhankelijk bureau verricht en zo ja, 

welk bureau;  wat is daarvan de uitslag;  waar en wanneer kunnen deze worden ingezien? 

 

8. Geluidswal. Is er gesproken over een geluidswal? Zo neen, waarom niet en zo ja, wat is daarvan 

het besluit?  

 

9. Overlast verminderen. Om overlast van geluid en lichtmasten te voorkomen stellen bewoners 

voor de voetbalvelden te kantelen.  

 

10. Groenvoorziening. De bewoners willen graag met u praten over groenvoorzieningen, 

kinderspeelplaatsen en een uitlaatterrein voor honden, ook voor de nieuw te bouwen woningen en 

hun bewoners. Een voorstel is om het gehele complex een 50-tal meters naar de snelweg te 

verplaatsen om dit tussen “oud-” en “nieuwbouw”  te kunnen realiseren.  


