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Beantwoording vragen project Klingelbeek te
Oosterbeek

Op 5 februari 2020, tijdens de raadscommissie, heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over
de brief die het college heeft ontvangen van de bewonersgroep Klingelbeek waarin wordt ingegaan
op de ontwikkelingen m.b.t. de Klingelbeek. Hierna staan de vragen vermeld met daarna de
beantwoording daarvan.
Vragen
1. “In de brief geeft de bewonersgroep aan dat niets meer van het college te hebben
vernomen ondanks afspraken om voor Kerst 2019 met een eerste inventarisatie onder de
betrokken burgers en bedrijven te beginnen. Is dit correct? Waarom is er geen nieuwe
afspraak gemaakt of nieuwe actie ondernomen?”
2. “Verder schrijft de bewonersgroep: De toezegging om bureau ZUS een plan voor de
Klingelbeekseweg te laten maken aansluitend aan de Hes is tot op heden niet nagekomen.
Is dat correct? Wat is daarvan de reden?”
Beantwoording
1. In 2019 hebben we verschillende keren gesproken met de leden van de bewonersgroep
Klingelbeekseweg. We hebben afgesproken dat we de bewonersgroep nauw betrekken bij
het maken van de omgevingsvisie voor de Klingelbeekseweg en ook bij andere relevante
ontwikkelingen zoals die op De Hes. Ook hebben we uitgelegd waarom bij de begroting
2020 de gelden voor het project Klingelbeek zijn wegbezuinigd. We zijn op dit moment
bezig om het proces, om te komen tot een omgevingsvisie voor de Klingelbeek, voor te
bereiden. Dit nieuwe proces willen we in één keer zorgvuldig doen. Dit betreft, zoals u
weet, een complex vraagstuk met de nodige voorbereidingstijd.
Bovendien beschikken we over weinig ambtelijke capaciteit en middelen waardoor zaken
gewoonweg langer duren. Het heeft daarom langer geduurd voordat we de Bewonersgroep
konden informeren. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met bureau ZUS. Dit bureau stelt
ook de visie op voor de HES.
2. Binnenkort starten we het participatietraject met de grondeigenaren. De verwachting is dat
bureau ZUS aan de hand van een aantal thema’s in overleg met de grondeigenaren, en dus
ook met de bewonersgroep, zal werken aan een omgevingsvisie voor de Klingelbeek. Met
de bewonersgroep hebben we inmiddels nieuwe afspraken gemaakt over hun participatie.
Daarvoor verwijzen we u naar de antwoordbrief die wij naar de bewonersgroep hebben
gestuurd.
Bijlage
Antwoordbrief college aan bewonersgroep Klingelbeek d.d. 25 februari 2020

