
College van B&W en raadsleden    Heesselt, 6 december 2021 
Gemeente West Betuwe 
Postbus 112 
4190 CC Geldermalsen 
 
Betreft: Zienswijze Omgevingsvisie  1 juli 2022 betreft speciaal grondgebied van HEESSELT 
               Afgegeven op gemeentehuis en via mail 
 
Geacht College en raadsleden, 
 
De omgevingsvisie voldoet naar mijn idee niet aan de Provinciale versie. 
 
Hierbij wil ik graag mijn bevindingen kenbaar maken over het grondgebied van het dorp Heesselt. 
Ruim 20 jaar is er onderhandeld over de nieuwe natuur kosten 30 miljoen in de Heesseltsche 
Uiterwaarden en is nu gereed. Ecologische Hoogstructuur, Natura 2000, Stiltegebied enz. 
Eerst de GNN en nu weer de Go groene ontwikkelingszone, verwarrend allemaal. 
 
Er wordt en werd gegoogeld met natura 2000 gebieden en stiltegebieden waarom en hoe? 
In Heesselt is het fabrieksterrein van de Steenfabriek ineens geen Natura 2000 meer. Hoezo? 
Er is veel rechtsongelijkheid bij oa bouwaanvragen de een mag en kan alles en anderen niets. 
Waarom goede/speciale contacten nodig waarom niet gewoon eerlijk handelen bij iedereen. 
 
Op de website leefomgeving staat meer informatie over deze visie. Helaas niet altijd even duidelijk. 
Nu zie ik dat er op het steenfabrieksterrein na vele jaren illegale bewoning ineens wordt gesproken 
over horecagelegenheid. (zienswijze ingediend febr 2021 en nog geen antwoordt op mijn vragen) 
Nu weer Buiten behandeling gestelde vergunning voor het realiseren van een greenhouse t.b.v. 
theetuin aan Steenfabriek 3 te Heesselt. De gemeente wil geen grootschalig toerisme?????? 

De Omgevingsvisie bestaat uit veel en niet altijd begrijpbare en leesbare tekst en over de 
onduidelijke tekeningen maar te zwijgen. 

Je krijgt geen of onvoldoende antwoord van de gemeente of de ODR op schriftelijk gestelde vragen. 
Is dat allemaal te lastig of men begrijpt het zelf ook niet. Er wordt helaas teveel met meerdere maten 
gemeten. En over handhaving maar helemaal niet te praten. 
 
Het zou fijn zijn als u zuiver en eerlijk naar de burgers bent en hen op de hoogte houdt van de 
ontwikkelingen en niet alleen maar bezig bent met Uw ambtelijke apparaat en eigen functies. 
Het zal door een ieder op prijs gesteld worden als U de communicatie wat makkelijker, eerlijker en 
toegankelijker maakt. 
Recentelijk verbaas ik mij nog over de aanleg van een geasfalteerde parkeerplaats met veel 
bebouwing (soort asielzoekerscentrum) aan de Weiweg nooit een vergunning van gezien alleen een 
melding in de krant dat de werkzaamheden aanvangen. Overal van wegkijken en geen duidelijke 
informatie verstrekken, dat moet beter kunnen, want makkelijker kan het niet toch. 
 
Wel wil ik als het niet te veel moeite is graag op de hoogte gehouden worden door de gemeente/odr 
of andere overheidsinstantie van alle ontwikkelingen in Heesselt die te maken hebben met deze 
omgevingsvisie/wet. 
Aanbeveling: maak een verbindingsweg tussen de Gerestraat naast het voetbalveld en de 
Bommelsestraat voor een betere doorstroming vrachtverkeer. 
En meer aandacht voor de boeren en fruittelers. 
 
Inwoner 


