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26 augustus 2021 
 
Aan: Roeland van der Schaaf, Inge Jongman, Jesse van der Laan, Bart Sieben en Jan Mike Westra 
Van: bestuur CV Woldwijk 
Over: zwijgplicht rondom woningbouwplannen gemeente 
 
 
Beste Roeland, Inge, Jesse, Bart en Jan Mike, 
 
In oktober vorig jaar zijn wij door jullie op de hoogte gesteld van het gemeentelijk voornemen om 
woningbouwplannen te maken voor het gebied Woldwijk. Plannen voor permanente woningbouw in 
(een deel) van het gebied, voorafgegaan door het plaatsen van een nog onbekend aantal 
wisselwoningen. Nadrukkelijk hebben jullie toen gesteld de daarover doorgegeven informatie tot in 
januari van dit jaar binnenskamers te houden. Achteraf gezien een ongelukkige gang van zaken, waar 
we ons desondanks netjes aan hebben gehouden. Inmiddels zijn we 10 maanden verder en is er nog 
steeds geen informatie aan omwonenden verstrekt. Maar het gonst wel al van de geruchten en wij 
als bestuur, maar ook onze leden en leden van het Reflectieteam, worden door omwonenden naar 
die plannen gevraagd. 
 
Als samenwerkingspartner in het experiment Woldwijk laten we jullie bij deze weten dat we er voor 
gekozen hebben ons niet langer aan jullie verzoek tot zwijgen te (kunnen) houden. Als CV streven we 
in het kader van goed naoberschap naar de hoogst mogelijke transparantie richting omwonenden, 
zeker als het gaat om fysieke en/of landschappelijke ontwikkelingen. Op deze wijze hopen wij begrip 
te kweken voor ons experiment met andere vormen van leven, wonen en werken. Jullie verzoek om 
te zwijgen brengt ons ernstig in verlegenheid en maakt stuk naar omwonenden wat we met zo veel 
moeite in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Worden we hiernaar gevraagd, dan laten we 
weten dat we door de gemeente benaderd zijn met voornemens voor woningbouwplannen, in 
verband met vervroegde terugname van grond die wij tot 2037 van de gemeente huren. Maar de 
plannen zelf kennen we niet. 
 
Wat ons betreft is de tijd meer dan rijp dat de gemeente zelf gaat communiceren hierover met het 
dorp. Dat de plannen nog niet concreet zijn doet daar wat ons betreft niets aan af. Sterker nog, 
meedenken heeft alleen dan nog zin. Als omwonende/aanwonende hebben ook wij als CV de 
behoefte om over de mogelijke consequenties van deze ontwikkelingen vrij met anderen te kunnen 
spreken. Wij zien bijvoorbeeld kansen voor vergaande betrokkenheid bij planvorming en 
woningbouwontwikkeling, passend bij wat met ons experiment door de gemeente in dit gebied is 
ingezet. Wij zullen hier binnenkort dan ook contact over zoeken met de Vereniging Dorpsbelangen en 
met het Gebiedsteam. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur van de CV Woldwijk, 
 
 
 
 
Annemarieke Aarts 
voorzitter 


