
Antwoorden college, d.d. 6 juli 2015 

 

1. Is er bij deze omvorming in Kelpen-Oler al op basis van de nieuwe toezeggingen gewerkt? 

  

Antwoord: Ja, de bewonersbrief is aangepast naar aanleiding van de suggesties die zijn gedaan 

tijdens de vergadering van de Commissie Fysiek en tussen het bezorgen van de bewonersbrieven en 

de geplande uitvoering zit minimaal 4 weken tijd.  

  

2.a. Zo ja, hoe heeft het dan kunnen gebeuren dat hier vanuit het dorp/de Dorpsraad toch het gevoel 

leeft dat de communicatie onvoldoende is? Wat gaat u er aan doen om dit te verbeteren? 

  

Antwoord: Omdat de omvormingswerkzaamheden snel zijn verlopen en verschillende plantsoenen 

(voorlopig) niet omgevormd worden (zoals de buurt In het Tienderveld in Heythuysen). Hierdoor lopen 

we met de omvormingen voor op de planning die naar inwoners, bedrijven en dorpsraden is 

gecommuniceerd. De aannemer was in Kelpen-Oler al begonnen met de omvormingen. Deze 

werkzaamheden zijn op donderdag 2 juli direct stilgelegd en de omvormingen zijn 3 weken 

opgeschort. Hierna wordt weer gestart met de omvormingen. Dan loopt de uitvoering weer gelijk met 

de planning en de informatie die gecommuniceerd is. De Dorpsraad Kelpen-Oler is geïnformeerd dat 

de omvormingswerkzaamheden voor 3 weken zijn opgeschort.  

  

In overleg met de gebiedsregisseurs is afgesproken om voor de kernen Ittervoort en Neeritter een 

bewonersavond te organiseren waarbij de inwoners, bedrijven en dorpsraden geïnformeerd worden 

over de voorgenomen omvormingen en alternatieven en suggesties besproken kunnen worden. Als 

deze bewonersavond als positief en nuttig wordt ervaren door de inwoners, bedrijven en dorpsraden, 

dan wordt deze werkwijze ook in de overige kernen, waar de omvormingen nog uitgevoerd moeten 

worden, toegepast.  Verder wordt met de strategisch communicatie adviseur bekeken op welke wijze 

we de communicatie naar de burgers en bedrijven nog verder kunnen verbeteren.  

  

2.b. Zo nee, was het dan niet beter geweest alle huidige plannen tot omvormingen te stoppen, en 

alleen nog plantsoenen om te vormen op basis van de in de commissie gedane nieuwe 

toezeggingen? Deze toezeggingen zijn immers niet voor niets gedaan, maar gedaan omdat de huidige 

praktijk helemaal niet goed verliep. M.a.w.: het kan toch niet zo zijn dat alle brieven in alle dorpen al 

de deur uit waren, dat er vervolgens overal omgevormd wordt en dat de toezeggingen geen 

daadwerkelijk effect meer hebben. 

 


