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Beste Maarten,
Onderstaande vragen wil de PvdA betrekken bij de discussie over de nieuwe plannen voor Wielwijk,
dinsdag 8 december a.s. in Wielwijk.
Wil jij deze vragen verspreiden naar alle betrokkenen?
Met vriendelijke groet,
Jacqueline van den Bergh
PvdA raadslid • plv. Drechtraadlid
info@atmvormgeving.nl
06 255 73 500
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PVDA vragen over de locatie van de VRIJE TUINDER en het BIJENVOLK
Aan de Reeweg Zuid ligt de locatie van De Vrije Tuinder en het Bijenvolk. Deze locatie heeft een
recreatieve bestemming, volgens het Bestemmingsplan dat recentelijk is vastgesteld. In de nieuwe plannen
wordt deze locatie nu toch aangewezen als woningbouwlocatie. Dit heeft tot gevolg dat de Vrije Tuinder en
het Bijenvolk moeten gaan verhuizen naar een nieuwe locatie, waarschijnlijk aan de Domela
Nieuwenhuisweg/Joop den Uylstraat.
De PvdA wil het in de discussie over de nieuwbouwplannen van Wielwijk over de positie van de
verenigingen op deze locatie hebben.
1)
De Vrije Tuinde en het Bijenvolk hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin wordt
meegedeeld dat zij hun locatie kunnen huren tot 1 januari 2017. Dan moeten zij weg zijn. Er is op dit
moment nog geen concreet plan voor woningbouw. De verplaatsing van beide verenigingen heeft tijd nodig
om alles gebruiksklaar te maken op het nieuwe terrein.
1

De bijen hebben een lange tijd nodig om te wennen aan de nieuwe locatie(s). De PvdA wil dat de
verenigingen duidelijkheid krijgen over de termijn voor verhuizing naar een nieuwe plek. De PvdA wil dat
zij de tijd krijgen om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat de continuïteit van de
activiteiten niet in gevaar komt. Volgens onze informatie is 2 jaar een te krappe termijn.
Is het dan niet beter en duidelijker om de verhuurtermijn gelijk te laten lopen met het huidige vastgestelde
Bestemmingsplan, onder de voorwaarde dat men vertrekt zodra er serieuze gegadigden zijn voor de
woningbouw? En de verenigingen voldoende tijd krijgen om de nieuwe terreinen gebruiksklaar te maken?
2)
Er wordt geen enkele duidelijkheid gegeven over de financiële compensatie, terwijl de verenigingen
de kosten van verhuizing en gebruiksklaar maken niet zelf kunnen dragen.
De PvdA wil dat er in gesprek wordt gegaan over de financiële compensatie voor de verplaatsingen.
Wanneer gaat u hierover in gesprek met de verenigingen en geeft u hen de noodzakelijke duidelijkheid?
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