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Geacht college 
 
 
Onze fractie is op de hoogte gebracht door de Belangengroep Vinkenlaan e.o. omtrent de ontwikkelingen 
rondom Adelaarplein e.o. De belangengroep heeft een groot aantal bewoners in dit gebied verenigd en 
probeert als spreekbuis op te treden voor deze zelfde groep bewoners. 
Er zijn, zo hebben wij begrepen, een aantal knelpunten waarover de belangengroep/bewoners zich zorgen 
maken. Middels Raadsinformatiebrief 133 is de gemeenteraad door uw college bijgepraat over de situatie 
die er destijds (8 oktober 2019) was. Sindsdien is er aardig wat tijd verstreken en de CDA fractie wil graag 
een aantal vragen bij Uw college neerleggen. 
 

1) Kunt u ons aangeven wat de stand van zaken is omtrent de Pilot waarover in de RIB-133 gesproken 
wordt? 

2) Kunt u ons aangeven wat de verwachting is (inwerkingtreding) omtrent de nieuwe Omgevingswet? 
3) Hoe gaat uw college een vervolg geven aan de gedane toezeggingen/gemaakte afspraken met de 

bewoners in het kader van de pilot voor de omgevingswet met betrekking tot de ontwikkeling van het 
gebied rondom het Adelaarplein? 

4) Hoever is de projectontwikkeling onder de vlag van Nieuw Binderen voor dit gebied en op welke 
wijze worden de bewoners betrokken bij de plannen? 

5) Er zijn meerdere partners betrokken bij de Pilot. Welke rol ziet het college in dezen in het proces en 
in de contacten met de bewoners en de belangengroep? 

6) De eerste brieven over afbraak van woningen dateert inmiddels van 2017. Wanneer kunnen de 
bewoners enige duidelijkheid krijgen over de definitieve plannen? 

7) Wanneer zal de gemeenteraad betrokken worden bij de te ontwikkelen plannen? 
 
 
In afwachting van uw spoedige reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de CDA Fractie, 
 
 
Yalcin Yeyden, fractievoorzitter 
Marcel Heesakkers, burgerlid 
 


