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Betreft het belemmeren van formele inspraak in de kwestie parkeren zuidelijk deel jaagpad 

Geachte leden van de raad. 

Vooropgesteld is dat ik uw mogelijke besluit, tot 'niet langer parkeren op de toegangsdijk naar het 
jaagpad', zal respecteren. 

Echter met dit schrijven wil ik u kenbaar maken het mij door uw te verwachten besluit vrijwel 
zekere onmogelijk wordt middels een zienswijze in te spreken op de besluit van wethouder Mulder 
de wijziging van het bestemmingsplan Schalkwijkerweg in te trekken en dus niet ter visie aan te 
bieden. 
Het gaat hier om het inrichtingsvoorstel van het verbindingsdijkje naar het zuidelijke deel van het 
jaagpad waardoor parkeren voor de bewoners aldaar mogelijk blijft. 

In de vergadering van de Commissie Beheer van 3 oktober 2013 besloot de wethouder, gezien de 
stemming op dit onderwerp, zijn plannen in te trekken. 
Immers normaliter zal de raad het advies van de commissie volgen. 
Tevens maakte de wethouder toen duidelijk dat hij het parkeren op het verbindingsdijkje middels 
een voorstel/besluit onmogelijk zou maken. 

Door het feit dat de wethouder geen gebruik maakt van zijn bevoegdheid de voorgelegde 
bestemmingsplanwijziging ter visie voor te leggen belet hij mij de mogelijkheid beroep aan te 
tekenen. 
Daarmee wordt voor mij een mogelijke formele rechtsgang bij de bestuursrechter geblokkeerd. 
Vanzelfsprekend zou ik graag argumenten ter verdediging aan hem voorleggen. 

Een van de speerpunten van uw coalitie is 'formele participatie en inspraak'. Die mogelijkheid lijkt 
nu afgesneden te worden 
Daarom vraag ik u wethouder Mulder de ruimte te geven zijn voorstel voor wijziging van het 
bestemmingsplan Schalkwijkerweg in zake het parkeren zuidelijk deel jaagpad ter visie te leggen. 
Het hierboven geschetste probleem betreft natuurlijk alle bewoners van Jaagpad 65 tot en met 77 
alsook andere betrokkenen. 
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