
 
 

Aan: Gemeenschappelijke Regeling Heesch West  

Heesch,  23-02-2021 

Betreft: Burenoverleg Heesch West 

 

Geachte heren,  

Wij als vertegenwoordigers van het bewonersplatform Eerlijk over Heesch West (EoHW) hebben per 

heden besloten om direct uit het burenoverleg Heesch West 2.0  te stappen en wel om de navolgende 

redenen; 

Ondanks oprecht serieuze pogingen van EoHW om tot goede samenwerking te komen en als 

evenwaardige gesprekspartner gezien te willen worden is participatie niet van de grond gekomen. Op 

een paar marginale elementen na zijn onze ideeën en suggesties veelal terzijde geschoven en kritische 

vragen in ambtelijke moerassen verzeild geraakt. Een schrijven aan de GR waarin we onze ervaringen 

m.b.t. het participatieproces hebben medegedeeld heeft niet tot verbetering van de situatie geleid. 

Echter als klap op de vuurpijl werd de motie die wij tijdens het Burenoverleg Heesch West 2.0 d.d. 11 

februari j.l. samen met de Dorpsraad Vinkel hebben ingediend al direct tijdens het overleg als het ware 

van tafel geveegd. Wat ons met name tegen de borst stuit is dat u niet met omwonenden 

communiceert en beweert dat u via het burenoverleg 2.0 in dialoog met hen bent, terwijl wij vanaf het 

begin hebben aangegeven niet namens alle omwonenden te kunnen spreken.  Ten tweede dat tijdens 

het burenoverleg 2.0 geen sprake is van dialoog maar van alleen informeren en verdedigen van de 

plannen. Herhaalde verzoeken om inzage in de stand van zaken werden op basis van “onderzoeken die 

nog gaande zijn” telkens op de lange baan geschoven, totdat plots duidelijk werd dat het plan 

inhoudelijk goeddeels vastligt. 

Exemplarisch voor deze gang van zaken is de aan ons toegezegde participatie ten aanzien van de 

landschappelijke inrichting. Voortdurend is ons beloofd dat we niet enkel over boompjes mogen 

meepraten maar ook over structuren.  In het overleg van 11 februari werd echter duidelijk door u 

aangegeven dat de contouren al helemaal vastlagen.  

En ten derde dat u met de planning van het ontwerp bestemmingsplan weer dezelfde fout maakt als 

twee jaar geleden met het presenteren van het voorontwerp bestemmingsplan: een overval van de 

omwonenden vlak door de vakantieperiode. 

Wij zijn van mening dat we door deze houding van de Gemeenschappelijke Regeling  onvoldoende de 
omwonenden een stem kunnen geven in het de realisatie van Heesch West. Daarom hebben wij, met 
pijn in ons hart, moeten besluiten om niet langer aan het overleg deel te nemen. We doen dat mede 
om te voorkomen dat EoHW wordt aangezien als “vertegenwoordiger” van alle omwonenden en 
daarmee onterecht de indruk te wekken akkoord te gaan met het proces en de plannen. 
 

 

 



 
Wij zullen blijven opkomen voor een leefbare woonomgeving! 

Hoogachtend, 

 

Namens Eerlijk over Heesch West, 

Eric Govers 

Mark van Lier 

Henk Verstegen 

 

Kopie van deze brief is ook verstuurd aan de overige deelnemers Burenoverleg Heesch West 2.0 

 


