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Memo 

Aan : De gemeenteraad 

Van : Martin Meulblok 

Afdeling : Wonen, werken & beleven 

Datum : maandag 12 november 2018 

Onderwerp : Brug over de Vaart 

 
Geachte gemeenteraadsleden, 

 
Voor u ligt ter vaststelling het bestemmingsplan centrum Welberg. Er zijn vier zienswijzen ingediend 

waarvan drie zienswijzen over de geplande brug over de Vaart om het nieuwe woon- en verblijfsgebied 

optimaal te kunnen ontsluiten.  
 

Een drietal bewoners van de adressen Kapelaan Kockstraat 71, 73, en 75, zijn geen voorstander van de 
brug en willen liever de huidige ontsluiting van het gebied handhaven. De brug is in het plan gekomen 

naar aanleiding van een uitgebreid interactief traject. Op 22 maart 2018 is er een gesprek gehouden met 

de bewoners van de drie woningen, de verantwoordelijk wethouder Vos, een externe verkeersadviseur en 
de gemeentelijke projectleider. In het gesprek is toen aangegeven dat de opname van de brug de 

uitkomst is van een uitgebreid interactief traject met de omgeving en dat uw raad op 28 september 2017 
een besluit op hoofdlijnen heeft genomen waarin de extra brug over de Vaart stond opgenomen en dat 

het college met deze achtergronden in ogenschouw genomen niet anders kon en kan dan voortgaan op 
de ingeslagen weg en hier ook nog steeds achterstaat. Omdat de betreffende bewoners om moverende 

redenen niet aanwezig waren geweest op een aantal van de eerder gehouden interactieve avonden is 

toegezegd dat er nog een extra bijeenkomst zou worden gepland met als doelstelling nader inzicht te 
krijgen in het draagvlak voor de keuze om wel of geen extra brug te realiseren, zodat u als 

gemeenteraad optimaal geïnformeerd bent over het draagvlak onder de bewoners en betrokken 
organisaties en instellingen in de Welberg. 

 

Op 2 mei 2018 zijn de bewoners en betrokken organisaties via de e-mail en via bijgevoegde brief 
uitgenodigd voor de bijeenkomst die gehouden is op 16 mei 2018. Uit het overleg kwam het volgende 

naar voren. De uitgenodigde bewoners van de Kapelaan Kockstraat 56, 58 en Pastoor Kerckerstraat 33 
en 35 zijn voorstander van een brug. De bewoners van de Kapelaan Kockstraat  71, 73 en 75 zijn geen 

voorstander van een brug en willen vasthouden aan de huidige ontsluiting van het gebied. De 
vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers (Vertegenwoordiging school Pius X, 

gemeenschapshuis De Vaert, JFK, De Klup + uitvaartondernemer Leeuw) ) van het plein + de dorpsraad 

waren in meerderheid voor de aanleg van een brug en een minderheid stond er neutraal in. 
 

Van het overleg is een conceptverslag gemaakt en dit is op 23 mei 2018 aan alle deelnemers van het 
overleg op 16 mei toegestuurd voor het geven van een reactie. Hierop zijn reacties ingestuurd door de 

bewoners van de Kapelaan Kockstraat 71,73 en 75 en door de bewoners van de Kapelaan Kockstraat 58. 

De betreffende reacties op het conceptverslag zijn bijgevoegd. Een aantal van de ingebrachte punten zijn 
overgenomen in het uiteindelijke verslag dat is toegestuurd aan de deelnemers van het overleg op 19 

juni 2018. Een groot aantal punten is echter niet overgenomen omdat dit vragen waren en een ander 
gedeelte niet omdat het een reactie was op hetgeen de voorstanders van de brug inbrachten. Het verslag 

is bedoeld als een weergave van de verschillende meningen binnen het dorp en niet als een mogelijkheid 

tot het indienen van een zienswijze bij uw raad of tot het stellen van vragen. 
 

Nota bene In verband met de privacyregelgeving zijn de e–mailadressen in bijgevoegde e-mails 
weggestreept 

 
































































