
Van: Dorpsraad Buurmalsen [mailto:dorpsraadbuurmalsen@gmail.com]  
Verzonden: donderdag 26 november 2020 16:43 
Aan: Peter Brons  
Onderwerp: verzoek om informatie/stand van zaken nieuwbouw Integraal Kind Centrum 

 

Geachte heer Brons, 

 

De dorpsraad heeft meerdere malen verzocht inzage te krijgen in de gevoerde correspondentie 

tussen de gemeente en de provincie m.b.t. de bestemmingsplanwijziging die het mogelijk 

maakt een Integraal Kind Centrum (verder te noemen IKC) aan de Groeneweg in Buurmalsen 

te bouwen. 

 

Begin juli hebben wij een door de afdeling RO van de gemeente West Betuwe geschreven 

memo ontvangen waarin tekst en uitleg gegeven wordt over de gevolgde procedure. In 

aansluiting hierop hebben wij verzocht om inzicht te krijgen in de hierboven genoemde 

correspondentie. Op 8 juli ontvingen wij van u een toelichting op de term ladder duurzame 

verstedelijking. 

 

Op 13 juli 2020 hebben wij wederom verzocht ons de gevraagde correspondentie toe te 

sturen. Wij hebben geen reactie meer ontvangen. 

Concreet komt het erop neer dat wij nog steeds in afwachting zijn van de volgende 

documenten: 

 

1. het verzoek dat naar de provincie is gestuurd bij het voorontwerp van de 

bestemmingsplanwijziging, compleet met de onderbouwing van de gemeente waarom op 

deze  

    locatie het IKC moet komen. Dit is immers geen standaard aanvraag om advies waar het 

gebruikelijk A-viertje voor gebruikt kon worden; deze locatie is na uitgebreid  

    onderzoek specifiek aangewezen bij besluit van de gemeenteraad (van toen nog 

Geldermalsen) in november 2018.  

2. De officiële, ondertekende schriftelijke reactie van de provincie inclusief de argumenten 

waarom geen medewerking wordt verleend  aan een bestemmingsplanwijziging op  

    deze locatie. 

 

Graag ontvangen wij deze documenten alsnog. Wij zijn bekend met de mogelijkheid tot het 

indienen van een WOB-verzoek. Wij maken hier liever geen gebruik van omdat wij voor de 

toekomst kiezen voor een constructieve samenwerking met de gemeente.  

 

Tegelijk met het verzoek op 13 juli 2020 om het toesturen van de gevraagde correspondentie 

hebben wij ook een inhoudelijke reactie gegeven op het bestemmingsplan dat geldt voor de 

locatie aan de Groeneweg. Ook hier geen enkele reactie van de gemeente! 

In de raadsvergadering van september stond deze reactie als ingekomen stuk op de agenda. 

We hebben geprobeerd terug te luisteren wat er toen besproken is; helaas is dat door 



Pagina 2 van 2 

technische mankementen niet mogelijk. Het begin van de vergadering is te beluisteren, daarna 

lukt dat niet meer. 

Wij zijn erg benieuwd naar de stand van zaken en vragen ons af in welk stadium de 

procedure voor de nieuwbouw van het IKC op dit moment is. 

 

De dorpsraad bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid in 

het dorp. Wij steken hier veel van onze vrije tijd in, dat doen we trouwens graag.  

Het verlies van de basisschool is sociaal en maatschappelijk gezien een aderlating voor ons 

dorp. Wat ontzettend jammer is dan de houding en de rol van de gemeente in het gehele 

proces rondom het IKC. Wil burgerparticipatie echt slagen dan moet er binnen het 

gemeentehuis bij een aantal mensen nog een cultuuromslag plaatsvinden. 

Communiceer open en duidelijk naar alle betrokken partijen en beschouw de dorpsraad 

daarbij als een gelijkwaardige gesprekspartner. 

 

Met een vriendelijke groet, 

Dorpsraad Buurmalsen. 

 

P.S. In de krant staat dat de inwoners van Tricht ook graag nieuwe huizen willen. Als meest 

logische locatie hiervoor wordt het gebied tussen de bestaande woningbouw en de nieuwe 

Hooglandscheweg genoemd. Laat dat nou net de locatie zijn die aansluit op de oorspronkelijk 

bedoelde locatie voor het IKC aan de Groeneweg.!!!! 

Hier ligt de mogelijkheid voor de gemeente om niet twee maar zelfs drie vliegen in één klap 

te slaan: 

1. bouwen naar behoefte voor Buurmalsen (uitkomst enquête) 

2. bouwen naar behoefte voor Tricht (uitkomst enquête)  

3. nieuwbouw IKC.aan de Groeneweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


