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Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie PvdA over Inspraaktermijn na
voorlichtingsbijeenkomst

Toelichting bij de vragen:
Op woensdag 11 januari werd een informatieavond gehouden over een deel van het HOV-tracé. Deze
informatiebijeenkomst was georganiseerd na de gebruikelijke publicaties over dit onderwerp op de
gemeentelijke website en in locale dag- en weekbladen. Tijdens de bijeenkomst werd door veel
inwoners aangegeven dat zij nog niet op de hoogte waren van de besproken plannen. De
informatieavond was voor hun een eerste confrontatie met de inhoud van de plannen. Na de
informatieavond was er nog een termijn van ongeveer twee weken de tijd om inspraak te doen.
Hoewel de inspraaktermijn voor dit tracé al was verlengd van vier naar zes weken, werd de resterende
termijn na de voorlichtingsavond door de inwoners als een korte termijn ervaren.
Inwoners zijn vaak zeer betrokken bij wijzigingen van hun woonomgeving. Hoewel voorgenomen
wijzigingen door de gemeente worden gepubliceerd op de voorgeschreven wijze, worden deze niet
altijd even alert door de inwoners waargenomen. Een voorlichtingsbijeenkomst is dan voor hen een
eerste (inhoudelijke) confrontatie met de plannen. Bewoners kunnen in zo een situatie geholpen zijn,
wanneer er na deze voorlichting nog voldoende tijd is om hun beeld over de plannen te vormen. Een
beeld dat gevormd wordt door bijvoorbeeld gesprekken met hun medebewoners, wijkplatforms of
door de plannen nader te bekijken. Vervolgens kunnen bewoners dan beslissen of zij een
inspraakreactie willen geven. Dit vraagt tijd. Wanneer na de voorlichtingsbijeenkomst nog een groot
deel van de inspraaktermijn geldt, biedt dat deze tijd.

Geachte leden van de raad,
door het raadslid Ben Hendriks van de fractie van PvdA zijn de volgende vragen gesteld:

Vraag 1
Is het college bereid om het tijdstip van voorlichtingsbijeenkomsten zo te plannen dat na deze
bijeenkomst er nog ruim tijd is voor belanghebbenden om hun zienswijzen in te dienen?
Antwoord vraag 1
Ja, daartoe is het college bereid. De gebruikelijke werkwijze is dat een ontwerp vier weken ter inzage
ligt. Een toelichtende informatiebijeenkomst wordt meestal halverwege deze termijn gehouden zodat
bewoners of andere betrokkenen de tijd hebben zich al van tevoren te verdiepen in het onderwerp.
Deze werkwijze biedt mensen de gelegenheid om al vóór de bijeenkomst contact te zoeken met
anderen en zo beter in staat te zijn vragen, meningen, opmerkingen, alternatieven en suggesties te
benoemen. Tot op heden hebben wij weinig tot geen signalen ontvangen dat deze werkwijze niet op
prijs wordt gesteld. Hoewel wij de voorkeur geven aan het continueren van deze werkwijze, zal per
onderwerp bekeken worden of een andere invulling wenselijk is.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

