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Zaaknummer  1301562 
 

Behandeld door:  Bram Keijsers 
Uw kenmerk:   Telefoonnummer:  06-57509000 
   Datum  27 september 2022 
      
Onderwerp:  Beantwoording schriftelijke vragen art. 39 over project Christinastraat Middelrode 
   
   
Beste heer, mevrouw, 
 
Wij ontvingen op 6 september 2022 uw vragen ex artikel 39 RvO over Beantwoording schriftelijke vragen 
art. 39 over project Christinastraat Middelrode. Hieronder beantwoorden wij uw vragen. 
 
1. Is het bovengenoemde besluit van het College voor de publicatie van het persbericht op 16 augustus 

2022 besproken met de (vertegenwoordigers van) omwonenden? Zo ja, wat was de reactie? Zo nee, 
waarom niet? 
 
De omwonenden zijn, via hun vertegenwoordiger, per mail van 4 augustus 2022 inhoudelijk 
geïnformeerd over het collegebesluit. Wij hebben op die mail geen reactie ontvangen. 
 

2. In de Raadsvergadering van 21 juli is door Wethouder Raaijmakers de toezegging gedaan dat met 
de omwonenden van de Christinastraat besproken zou worden of aan de wensen voor twee 
groenstroken en de verlenging van enkele tuinen voldaan kan worden. Is dat gebeurd? Wat waren 
de reacties?  
 
De toezegging is gedaan dat Ruimte voor Ruimte nogmaals zou toelichten waarom de tweede 
variant afgevallen is. Begin augustus, kort na het collegebesluit van 2 augustus, is door Ruimte voor 
Ruimte contact gelegd met de vertegenwoordiger van de omwonenden om afspraken te maken over 
die toelichting. Door de zomervakantie heeft een afspraak even op zich laten wachten. Maar op 22 
september is nu een afstemmingsoverleg gepland. We vertrouwen erop dat op korte termijn invulling 
wordt gegeven aan de toezegging.  
Overigens is niet toegezegd dat er over gesproken zou worden of tegemoet gekomen kon worden 
aan de wens voor twee groenstroken en extra tuinverlening (bovenop de mogelijke 3-4 meter die in 
het voorkeursmodel is opgenomen). 
 

3. Hoe ziet de verdere communicatie met de omgeving eruit in de aanloop naar het publiceren van het 
Ontwerpbestemmingsplan? 
 
De ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in 
De Brug en het digitaal Gemeenteblad en het bestemmingsplan wordt op ruimtelijkeplannen.nl 
geplaatst. We zullen de omwonden, via hun vertegenwoordiger, per mail informeren over de start 
van de ter visie legging. 
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Ruimte voor Ruimte is voornemens om de komende periode contact te leggen met omwonenden 
langs het Diepven om te bezien of er interesse is in aankoop van een strook van 3-4 meter 
tuingrond. Daarnaast wil Ruimte voor Ruimte een informatiebijeenkomst organiseren binnen de 
periode van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan.  
Op 3 oktober 2022 is een afspraak gepland voor een overleg tussen een vertegenwoordiging van 
omwonenden, wethouder van Der Aa en de gemeentelijk projectleider. 

 
4. Wat is daarbij  de rolverdeling tussen de gemeente en Ruimte voor Ruimte?  
 

De gemeente is verantwoordelijk voor de publicaties en de ter visie legging van het 
ontwerpbestemmingsplan.  
De informatiebijeenkomst is extra en wordt georganiseerd door Ruimte voor Ruimte.  

 

5. De omwonenden wijzen er bij herhaling op dat hun brief gedateerd 25 april 2022 geen enkele reactie 
is gekomen vanuit het College, ook geen ontvangstbevestiging. Terwijl in de brief zelf om een reactie 
wordt gevraagd. Is er inmiddels een antwoord verzonden? Zo nee, kan dat alsnog gebeuren? 

 

Het klopt dat er abusievelijk geen ontvangstbevestiging is verstuurd. Wel heeft de gemeentelijk 
projectleider in een mail van 5 juli 2022, aan de vertegenwoordiger van de omwonenden, gerefereerd 
aan de ontvangen brief, waarbij is gemeld dat wij pas een besluit zouden nemen over het project (en 
daarmee de brief van 25 april) na het Raadsplein van 7 juli 2022.  
Vervolgens is op 4 augustus 2022 door de gemeentelijk projectleider een inhoudelijke mail naar de 
vertegenwoordiger van de omwonenden gestuurd, waarin de inhoud van het op 2 augustus 2022 
genomen collegebesluit werd toegelicht. Wij waren in de veronderstelling met dat bericht ook de brief 
van 25 april 2022 beantwoord te hebben. Maar we hebben uit de brief van 29 augustus 2022 
begrepen dat de omwonenden dit anders hebben ervaren. 
Wij hebben inmiddels per brief van 20 september 2022 op beide brieven gereageerd. 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

D.C. van Eeten H.J. Looijen 
gemeentesecretaris burgemeester 

 
 
 


