
VVD Ede   
   

Pagina 1 van 3 

 

 
 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE  
 
 
 
Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het 
Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek aan het college is deze vragen schriftelijk te beantwoorden.  

 
Datum: 26 juni 2016 
 

 
Onderwerp:  De steen als trofee en de onverschilligheid van de burgemeester 
 

  

De steen van Veldhuizen domineerde de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Daarmee werd 
de wijk Veldhuizen ongewild landelijk nieuws. De knal van de steen tegen de auto van de politie 
prikkelde de bestuurlijke en politieke antennes van de burgemeester niet. Immers er waren geen 
signalen over onrust in de wijk Veldhuizen.  
 
De wijkregisseur van Veldhuizen was door college ingezet bij alle perikelen rond de azc’s. Het directe 
contact met de inwoners van Veldhuizen was daardoor verbroken. Ook de wijkagent was slechts heel 
beperkt inzetbaar. Het lijkt logisch dat de burgemeester signalen over vermindering van het gevoel 
van veiligheid bij de inwoners miste. 
 
Begin maart schreven bewoners een brief aan de burgemeester met het verzoek om een gesprek. In 
2008 gingen deze bewoners als eerste naar de politieke partijen om hun zorgen te uiten over de 
situatie in Veldhuizen. Toentertijd wees de burgemeester deze bewoners fijntjes erop dat hij het op 
prijs stelt dat de bewoners eerst naar hem toe komen. Vandaar dat de bewoners zich rechtstreeks 
tot de burgemeester richten.  
 
De bewoners schreven over de onveiligheid in de wijk, over de onmogelijkheid om een afspraak te 
maken met de wijkregisseur en over de gebrekkige beschikbaarheid van de wijkagent. De bewoners 
schreven dat zij al deze ontwikkelingen zorgelijk vinden, gezien de geschiedenis van de wijk. De 
Lindehorst moet snel worden afgebroken, het beruchte tunneltje is niet veilig, er missen 
lantaarnpalen, het zwerfvuil in de wijk neemt toe  en het zou heel jammer zijn als de situatie van 
enkele jaren terug zich gaat herhalen, aldus de schrijvers. In een gesprek met de burgemeester willen 
zij dit alles delen. 
 
De burgemeester neemt het verzoek in beraad zo laat de secretaresse namens de burgemeester na 
bijna een week weten. Na bijna anderhalve week reageert een medewerker van de gemeente. Hij 
schrijft: ‘De zorgen voor de wijk waardeer en begrijp ik, alhoewel er op dit moment voor zover mij 
bekend geen directe signalen zijn.’ Hij bevestigt dat de wijkagent naast deze functie ook andere 
werkzaamheden moet doen en dat de wijkregisseur veel tijd besteedt aan de voorbereidingen van 
het azc. 
 
De schrijvers reageren teleurgesteld dat de burgemeester geen tijd in zijn agenda wil inruimen om 
met het in gesprek te gaan: ‘Enige jaren geleden hebben wij onze zorgen met de politieke partijen 



VVD Ede   
   

Pagina 2 van 3 

 

gedeeld en niet met de burgemeester daar was de burgemeester erg teleurgesteld over. Nu doen we 
het anders, willen we graag overleggen met de burgemeester en is er geen mogelijkheid.’  
 
Op 6 juni informeert de burgemeester in een openbare informatieve raadsbijeenkomst de raad. De 
burgemeester antwoordt op de vraag van de VVD Ede dat we toch wel iets gemist moeten hebben 
als volgt: ‘Ik probeer u eerlijk antwoord te geven, als wij wat hadden gemist dan had ik wat laten 
liggen en dat heb ik echt niet gedaan. Ik heb regelmatig na januari, zeker omdat het me een doorn in 
het oog was dat het zo lang duurde dat de Lindenhorst werd gesloopt, maar dat had te maken met 
een rechterlijke uitspraak, die zaak kent u, heb ik toch keer op keer de temperatuurmeter erin 
gestopt om te kijken van hoe gaat het nu verder, maar de dramatische ontwikkelingen die zich 
daarna hebben voorgedaan, die hebben wij niet voorzien, écht niet voorzien.’  
 
Ook de volgende uitspraken van de burgemeester als antwoorden op vragen van de VVD Ede kunnen 
niet onvermeld blijven. 
‘Door de mensen die daar dagelijks rondlopen werd geconcludeerd dat het toch moest worden 
gezien als een incident. Ik heb daarna ook heel vaak gesproken over het theehuis en de sloopt van de 
Lindenhorst en wat het gaat betekenen en er waren geen signalen op dat moment - ja, wel dat het 
misschien in de brand zou kunnen gaan, dat was al erg genoeg en daarop heeft de politie adequaat 
gereageerd - over de onrust die daarna is veroorzaakt. Als we het hadden geweten dan hadden we 
ervoor gezorgd dat het niet had plaatsgevonden, dan had de politie er ook met veel meer 
menskracht aanwezig geweest, maar die aanleiding was er gewoon niet.’ 
 
En: ‘Die veenbrand waar u het over had die heb ik niet, en ook anderen, als veenbrand beschouwd. 
Er was een incident met oud en nieuw. U zegt veenbrand, dat betekent dat het vuurtje aan het 
smeulen was, en dat dat dus ontladen zou zijn op het moment dat… Als ik het had geweten, als ik 
erop aangesproken was, dan kent u me ook goed genoeg dat ik dan de maatregelen had getroffen 
die daarvoor nodig waren, maar die aanwijzingen heb ik dus niet gehad.’  
 
Bovenstaand leidt tot de keiharde conclusie dat de burgemeester en in zijn kielzog het college lak 
heeft aan de inwoners, de oprechte zorgen van de inwoners niet serieus neemt en burgerparticipatie 
aan zijn laars lapt. Bovendien zet de burgemeester de raad op het verkeerde been.  
 
De gebeurtenissen rond oud en nieuw, het verzoek van bewoners voor een gesprek met de 
burgemeester, de vele autobranden en de reacties van de burgemeester tijdens de informatieve 
raadsbijeenkomst roepen de volgende vragen op. 
 
Vragen 
- Zijn er meer brieven, mails of telefoontjes van bezorgde inwoners bij de gemeente binnen 

gekomen met het verzoek om overleg met de burgemeester en / of leden van het college? 
- Indien ja, kan inzage gegeven worden in de verzoeken en de wijze waarop de burgemeester en / 

of leden van het college dit afhandelden? 
- Waarom ging de burgemeester niet in op het schriftelijke verzoek van de bezorgde inwoners? 
- Waarom duurt het zo lang voordat iemand vanuit de gemeente reageert als de vragen nota bene 

gaan over veiligheid en gevreesde onrust? 
- Waarom is door de burgemeester in de openbare informatieve bijeenkomst of in één van de 

twee besloten bijeenkomsten geen melding gemaakt van het verzoek of verzoeken van de 
inwoners?   

- Voor de VVD Ede lijkt het wel of de huidige wijze van handelen model staat in het denken van de 
burgemeester en wethouders, met name daar waar het burgerparticipatie betreft. Op welke 
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wijze willen de burgemeester en wethouders in de toekomst omgaan met deze vorm van 
burgerparticipatie? 

- Uit de eigen woorden van de burgemeester haalt de VVD Ede dat de burgemeester “iets heeft 
gemist en dus iets heeft laten liggen”. Welke concrete inzet gaat de burgemeester plegen om 
dit soort situaties in de toekomst te voorkomen? 

- Wat wordt de concrete inzet van de wijkregisseur en de wijkagent van de wijk Veldhuizen?  
- De burgemeester vertelde: “Als ik het had geweten, als ik erop aangesproken was, dan kent u me 

ook goed genoeg dat ik dan de maatregelen had getroffen die daarvoor nodig waren, maar 
die aanwijzingen heb ik dus niet gehad.” We weten nu dat de burgemeester moet hebben 
geweten van – en er op aangesproken is – dat er iets aan de hand was in de wijk Veldhuizen. 
Waarom zet de burgemeester de raad op het verkeerde been? 

- Welke consequenties verbindt de burgemeester aan zijn optreden in deze kwestie? 
  

 


