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De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Communicatie “overheid – samenleving” in het ruimtelijk domein 
 

1. Doel van de bespreking  
Dit onderwerp is op verzoek van de fractie Inwonersbelangen geagendeerd. Deze fractie wil met de 
commissie en het college in overleg over de vraag wat er aan wordt gedaan om te zorgen dat onze 
inwoners adequaat  antwoord en  informatie krijgen waar ze om vragen. 
 
Hierbij constateert deze fractie dat er in de communicatie rond de enquête over het Kavelpad en de 
gevolgde haastprocedure grote vraagtekens te zetten zijn en wil deze fractie dat dit ook meegenomen 
wordt in de in het bestuursakkoord 2017 afgesproken evaluatie van de inwonersparticipatie ter 
voorkoming van dergelijke brieven.  
Datzelfde geldt voor de brief van de tandarts uit Harmelen, die de raad kort geleden heeft ontvangen. 
 
Voor de behandeling zijn de wethouders Stolk en Ten Hagen uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

Dit onderwerp staat op zichzelf. Als kapstok voor de bespreking van dit onderwerp kunnen dienen: 
- Raadsinformatiebrief (17R.00062) inzake reconstructie De Kanis – enquête aanleg Kavelpad  
- Burgerbrief (17.001851) klacht inzake enquête Kavelpad 
De brief van de tandarts uit Harmelen staat op de DLIS: 17.003498 

 
3. Vervolgprocedure 

Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst een ander vervolg voorstellen of fracties kunnen 
aankondigen in een raadsvergadering moties ter zake in te willen dienen. 
 

4. Bijzonderheden 
 
Geen. 
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