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Geacht college en raadsleden, 

 

Ik maak graag opnieuw gebruik van de gelegenheid om in te spreken vanavond om met u mijn 

beleving van participatie in onze gemeente met u te delen.  

Voortgang 

Zoals u zich misschien kunt herinneren heb ik in januari al een keer ingesproken aangaande 

Buitenzomerlanden. Wij zijn inmiddels 7 maanden verder en ik heb tot op heden niet het gevoel 

dat de gemeente met zijn bewoners in gesprek wilt gaan. Sterker nog, de plannen om met 

bewoners te gaan spreken zijn pas na het zomerreces.  

Actief betrokken bewoner 

Ik ben zoals sommige van u wellicht weten actief betrokken bij alles rondom het mooie dorp 

Heinenoord. Ik houd daarbij geheel belangeloos een website bij (www.woneninheinenoord.nl) 

en verschillende social media kanalen. Ik deel informatie over verschillende onderwerpen en 

organisatie zoals die van gemeente, kerken, rad en dus ook van zaken die er spelen. Ik ben van 

mening dat je samen veel meer kunt bereiken dan dat je een strijd aangaat om een gelijk te 

krijgen. Ik zoek dus elke keer naar de nuance en de verbinding.  

Status 

Na 7 maanden wordt er nu gesproken over een pauzeknop die zou zijn ingedrukt als het gaat 

om de plannen rondom Buitenzomerlanden. Wat dat dan precies inhoud blijft erg onduidelijk 

voor mij. Ik zie namelijk dat gemeente met tal van onderwerpen gewoon door lijkt te gaan 

ondanks dat die onderwerpen direct met elkaar te maken hebben. 

Meedenken 

Ondanks dat ik met de Vrienden van Heinenoord bij de gemeente al zaken heb geopperd zien 

wij hier niets van terug en worden wij tot op heden niet betrokken. Onze enquête in der tijd 

wordt niet meer genoemd waarmee wij toch hebben aangetoond dat wij hierdoor een duidelijk 

een stem hebben kunnen geven aan bewoners. Kunt u zich voorstellen wat ik hiervan nu denk? 

Ik zie het als een bevestiging dat de gemeente helemaal niet wilt praten en zijn eigen koers 

vaart. Ik begrijp niet dat de gemeente deze kans laat liggen om samen met bewoners tot een 

oplossing te komen door naar hen te luisteren en een gesprek te voeren. Ik  ben niet per 

definitie tegen plannen rondom de energietransitie. Ik vind wel dat het dorp Heinenoord 

onevenredig hiermee wordt opgezadeld. Let wel: 5 windturbines en een veld van 35hectare aan 

zonnepanelen (oppervlakte van de plannen zijn bijna groter dan het dorp zelf). 

Verbaasd 

Zoals iedereen heeft kunnen lezen schijnt dat de stukken van de Visie nooit te inzage hebben 

gelegen en dat bewoners dan ook niet hun bezwaar middels een zienswijze hebben kunnen 

indienen. Dit nieuws kwam als een verrassing en vraag mijzelf dan ook af over die visie dan 

wel rechtmatig is. 
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Participatie 

Ik verbaas mij over de aanpak vanuit de gemeente inzake het participatiebeleid. Is het niet 

een goed idee om nu al bewoners te betrekken? Ik kan u zeggen dat ik zeer teleurgesteld ben 

in hoe er nu, in mijn beleving, wordt omgegaan met de bezwaren en zorgen die er zijn. 

Waarom krijg ik dan het gevoel dat er onderhuids andere zaken spelen? U bent toch onze 

volksvertegenwoordiging?  

Dorpsraad 

Vanuit de Vrienden van Heinenoord zijn plannen om een gekozen dorpsraad op te richten. Dit 

kan niet zonder uw steun. Een dorpsraad kan naast participatie op zoveel meer vlakke een 

bijdrage leveren. Dit kan er zelfs voor zorgen dat er op gebieden soms eerder draagvlak 

gecreëerd wordt en de situatie waarin wij nu zitten kan worden voorkomen. 

Tumult 

Niet alleen in deze regio maar ook in de rest van Nederland is er op dit moment tumult 

rondom wind- en zonneparken. En dan de uitspraak van de Raad van State…. Is het nu dan 

niet tijd om even echt pas op de plaats te maken en eerst het gesprek aan te gaan met ons als 

direct betrokkenen? 

Oproep 

Ik roep u op om er voor te zorgen dat deze ingrijpende plannen per direct bevroren worden 

en de werkzaamheden stil te leggen om vervolgens in kaart te brengen welke groeperingen 

(zoals Vrienden van Heinenoord) een achterban hebben en met hen in gesprek te gaan. 

Toekomst 

Ik kan over de ontwikkelingen nog lang doorpraten en over de zorgen en bezwaren discussiëren. 

Ik zal u dit nu niet aandoen. Toch spreek ik mijn hoop uit dat u, de raad en het college, samen 

met haar bewoners van de gemeente Hoeksche Waard wilt gaan spreken over hoe wij hier op 

ons mooie eiland met plezier kunnen wonen, werken en recreëren.  

Wilt u later alsnog van gedachten wisselen dan nodig ik u uit dit zeker te doen. Mijn gegevens 

zijn bij de griffie bekend. 

Ben Smit 

Actief betrokken bewoner Heinenoord 


