Extra Infobulletin
Overweldigende respons op
onze enquête over plan
“Jonkvrouw”

In juli heeft de gemeente het concept voorontwerp
bestemmingsplan Jonkvrouw gepresenteerd. De
opkomst op de informatieavond van de gemeente in
Het Wapen van Zesgehuchten was uitzonderlijk groot.
Er waren naast geïnteresseerde ook veel verontruste
reacties te horen.
Het bestuur van de Belangenvereniging heeft toen
besloten een projectgroep “Jonkvrouw” op te richten.
Deze projectgroep heeft een enquête uitgestuurd
onder alle huishoudens tussen de Gijzenrooiseweg en
de spoorlijn om de mening van de achterban over dit
plan te peilen.
Het plan Jonkvrouw leeft onder de bewoners, zoveel
is zeker. We ontvingen meer dan driehonderd
ingevulde enquêtes terug in een goede week tijd,
midden in de vakantieperiode! Bovendien hebben we
meer dan honderdvijfenvijftig vaak uitgebreide open
reacties gehad waarin bewoners hun mening, zorg of
suggesties met ons gedeeld hebben. Dit gebeurde via
de slotvraag in de enquête, via mails, telefoon en
huisbezoek bij leden van de projectgroep.
Het resultaat van het onderzoek:
Dankzij deze overweldigende respons is een duidelijk
en representatief beeld ontstaan over de mening van
de bewoners van Zesgehuchten over het plan
Jonkvrouw en over de plannen met de toekomst van
Josephinehof.
De grote meerderheid (80%) van de respondenten
vraagt de Belangenvereniging bezwaar te maken
tegen de plannen en in overleg te gaan met de
gemeente over alternatieve oplossingen. Een kleine
groep respondenten (12%) is het helemaal eens met
het plan zoals de gemeente het voorgelegd heeft.
De bewoners uiten vooral zorgen over de
bouwhoogte en -omvang, de veiligheid van het wonen
in het pand, de verkeerssituatie en over de toekomst

van Josephinehof. Over het algemeen is men positief
over de geplande voorzieningen voor ouderen, de
integratie van het groen en de plannen met het
spoortunneltje.
De volledige resultaten van dit onderzoek kunt u
teruglezen op onze website:
www.belangenverenigingzesgehuchten.nl
Wat gaat de Belangenvereniging doen met de
resultaten?
In de loop van juli hebben we het college van B&W al
gevraagd het bestemmingsplan niet in de
vakantieperiode al ter inzage te leggen (zoals men
aangekondigd had), omdat wij vinden dat alle
bewoners in de gelegenheid moeten zijn het plan te
zien en hun mening of bezwaar kenbaar te maken.
En, de Belangenvereniging heeft op 7 augustus aan
WoonInc, de Gemeenteraad en het College van
Burgemeester en Wethouders de integrale resultaten
van het onderzoek gepresenteerd. Een rapport met de
volledige resultaten van het onderzoek is overhandigd
aan alle partijen. We hebben de betrokken
bestuurders gevraagd om aan de hand van deze
resultaten de tijd te nemen om het voorliggende
voorontwerp bestemmingsplan te evalueren voordat
het definitief gepubliceerd wordt. Zo kan het
gemeentebestuur in de praktijk optimaal werk maken
van de door de regering gestimuleerde
burgerparticipatie.
Het bestuur van de Belangenvereniging ziet in de
enquêteresultaten een bevestiging van de ingezette
koers; zij gaat de antwoorden verder bestuderen en
zal dan, afhankelijk ook van de reacties van de
gemeente en WoonInc, besluiten hoe zij verder
opkomt voor de mening van de meerderheid van de
inwoners van Zesgehuchten.
Via het infobulletin en onze website houden wij u op
de hoogte van de voortgang!
Tot slot willen wij iedereen die de enquête heeft
ingevuld hartelijk bedanken; de respons was geweldig.
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De resultaten van de enquête vindt u ook rechtstreeks op internet via:
www.belangenverenigingzesgehuchten.nl/Jonkvrouw/20140801_onderzoek_Jonkvrouw_merged.pdf

