
Evaluatie van de Inbreidingsvisie'1 S Hoogbouwvisie'2
Hoe borgen we met participatie de menselijke maat bij ruimtelijke initiatieven?

Samen terugkijken
^ Transparante informatievoorziening 
^ Onafhankelijke klachtafhandeling

Passend binnen de omgeving 

Passende groene invulling*1

Samen vooruitkijken
^ Bij ruimtelijke initiatieven gaan 

wethouders eerst de wijk in

Hoger bouwen moet passen in 
de (directe) omgeving, waarbij 

de leefbaarheid en kwaliteit 
voor de toekomstige bewoners 
en omwonenden leidend is*2.

Tenminste 30% sociale 
woningbouw*3
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Stimuleren van fietsgebruik
De auto... te gast*3*3Samen kunnen we De Veldhovense opgaven aan

'Investeren voor een duurzame toekomst'



Evaluatie van het bestemmingsplan Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan â
het burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As

WOB-verzoeken 4 + 4 = 8 weken

4 februari 2021 - 23 maart 2021
(6 weken + 5 dagen)

Besluit is verdaagd met ontvangstbevestiging en reikwijdte is eenzijdig beperkt

26 maart 2021 - 21 april 2021
(3 weken + 5 dagen)

De intentieovereenkomst waar u naar vraagt is een projectovereenkomst
Geen onderzoeken naar de woningdichtheid en de bebouwingsgraad

28 april 2021 - 21 juni 2021
(7 weken + 5 dagen)

Wij gaan niet onderhandelen over een ingediend WOB-verzoek (6 mei 2021)

Klachten 6 + 4 = 10 weken

14 maart 2021 - 27 mei 2021
(10 weken + 4 dagen)

Klachtbehandelaar is beklaagde
Geen hoor en wederhoor

17 maart 2021 -
^ 14 maanden)

Klacht van 14 maart 2021 is voorgelegd aan de Nationale Ombudsman en deze klacht is nog niet 
afgehandeld

24 juli 2021 -16 september 2021
(7 weken + 5 dagen)

Gezien het bovenstaande . neem ik uw klacht niet in behandeling 
(gerelateerd aan afhandeling van WOB-verzoeken)

8 februari 2022 -
^ 18 weken)

Afhandeling is verdaagd met de ontvangstbevestiging, de hoorzitting heeft plaatsgevonden na 
het verlopen van de maximale termijn van 10 weken en deze klacht is nog niet afgehandeld

Borg met participatie de menselijke maat ^ algemeen belang) | Vertraging bij ruimtelijke initiatieven
Transparante informatievoorziening en onafhankelijke klachtafhandeling Nota van beantwoording zienswijzen >18 weken

Bij ruimtelijke initiatieven gaan wethouders eerst de wijk in Uitspraak van de Raad van State >11 maanden
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Sam
en terugkijken



Bijlagen

Samen terugkijken 
^ Transparante informatievoorziening 
^ Onafhankelijke klachtafhandeling

Samen vooruitkijken
^ Bij ruimtelijke initiatieven gaan wethouders eerst de wijk in

Meer details met betrekking tot de uitspraak van de Raad van State en 
de klachtafhandeling door de Nationale Ombudsman volgen later...

SCAN ME
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http://www.bossetorenvandebaan.iouwweb.nl


Transparante informatievoorziening
Afhandeling van WOB/WOO-verzoeken:

Wij hebben als startpunt van uw WOB-verzoek de datum genomen waarop de intentieovereenkomsťĄ 
is getekend. Dat was tevens het moment dat een definitief besluit is genomen door de Raad dat de 
muziekschool op de huidige locatie gehuisvest blijft.

4 februari 2021 - 23 maart 2021

U vraagt onderzoeken en relevante communicatie over de woningdichtheid en de bebouwingsgraad. 
Deze documenten hebben wij niet omdat geen onderzoeken naar de woningdichtheid en de 
bebouwingsgraad zijn uitgevoerd.

Het is echter niet zo dat wij niet hebben gekeken naar de bebouwingsgraad of de woningdichtheid. Wij 
hebben zeker gekeken naar de omgeving van het project en bij de invulling ervan geprobeerd zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij de omgeving.

26 maart - 21 april 2021

Wij gaan niet onderhandelen over een ingediend WOB-verzoek.
6 mei 2021

*4 De intentieovereenkomst waar u naar vraagt is een projectovereenkomst. Alle documenten die onder dit 
Slide 4/6 punt vallen, hebben wij reeds openbaar gemaakt. Deze documenten zijn op 10 oktober 2020 naar u gestuurd.
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Onafhankelijke klachtafhandeling
Afhandeling van klachten tegen het college:

De 1ste klacht van 14 maart 2021 tegen de burgemeester Ų het college) is door de burgemeester zelf 
behandeld en er heeft geen hoor en wederhoor plaats gevonden.

Deze klacht is ingediend voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan Bossebaan - 
Burgemeester van Hoofflaan door de gemeenteraad en ligt sinds 17 maart 2021 bij de Nationale 
Ombudsman.

De 2de klacht, gerelateerd aan de afhandeling van een WOB-verzoek, is niet in behandeling genomen.

De afhandeling van de 3de klacht van 8 februari 2022 tegen de verantwoordelijke wethouder is met de 
ontvangstbevestiging verdaagd tot uiterlijk 19 april 2022.

De hoorzitting vond plaats na het verlopen van de maximale termijn van 6 + 4 = 10 weken en de 
afhandeling van de klacht laat vooralsnog* *5 op zich wachten.
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*5 Deze presentatie is op 15 juni 2022 verstuurd ^ 18 weken na 8 februari 2022).



Bij ruimtelijke initiatieven gaan 
wethouders eerst de wijk in

Transparante informatievoorziening: Onafhankelijke klachtafhandeling:

WOB/WOO-verzoeken worden zorgvuldig 
opgevolgd. Bij klachten vindt hoor en wederhoor plaats.

Opvolging aan WOB-WOO-verzoek is 
onafhankelijk. Klachten worden niet behandeld door beklaagde.

WOB/WOO-verzoeken worden tijdig afgehandeld. Klachten worden tijdig afgehandeld.
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Samen kunnen we De Veldhovense opgaven aan
'Investeren voor een duurzame toekomst'


