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Geachte heer van de Ven, 
(in CC leden Actiegroep Vlietweg 3) 
 
Ik heb op 14 juli uw reactie mogen ontvangen op mijn schrijven van 18 maart van dit jaar. Mijn dank hiervoor. 
Omdat deze reactie bijna vier maanden op zich heeft laten wachten was ik hoopvol op een inhoudelijk positief 
ingestoken repliek waarop wij in gezamenlijkheid zouden kunnen doorpakken. 
Echter, tot mijn teleurstelling bleek niets minder waar. Integendeel! 
U heeft uit mijn schrijven de volgende hoofdthema’s gehaald en gerepliceerd: 

• Bezonning/schaduwwerking en privacy 
• Bouwhoogte 
• Parkeerdruk 
• Ontwikkelkader Overgoo 
• Ontwikkelkader en bouwhoogte 
• Ontwikkelkader en doelgroepen 
• Ontwikkelkader en parkeren 
• Luchtkwaliteit 

Helaas heeft u al mijn onderbouwingen met betrekking tot de legitimiteit van deze acht punten volledig onderuit 
gehaald met uitzondering van het thema parkeerdruk. Echter geeft u hierbij ten eerste aan dat de landelijke 
parkeernorm van 0,9 parkeerplek per appartement slechts een norm is en dat de gemeente zelf kan, mag en zal 
bepalen welke norm er gehanteerd gaat worden. En ten tweede dat de gemeente wacht op een advies van een 
verkeerskundig bureau. Een bureau dat in de arm is genomen door de projectontwikkelaar.  
Ergo: dit valt onder de categorie “de slager die zijn eigen vlees keurt”. Ik maak de inschatting dat uit het rapport 
zal blijken dat de ingetekende 45 parkeerplekken ruim voldoende zijn.  
 
Tijdens de laatste vergadering van de Actiegroep Vlietweg 3 is afgesproken dat ik inhoudelijk zou reageren op uw 
schrijven. Ik heb inmiddels uw brief voor de vierde keer zorgvuldig doorgelezen maar ik zie naast het deel over de 
parkeerdruk, werkelijk geen enkele opening om inhoudelijk te reageren en een verdere dialoog aan te gaan. U 
heeft in mijn optiek geen oog voor gefundeerde en emotionele bezwaren van omwonenden en eigenaren, staat 
niet open voor alternatieven en onderkent niet de legitimiteit van partijen als CROW, LV2 en WHO.   
En dat terwijl de coalitie in de gemeenteraad het begrip Burgerparticipatie hoog in het vaandel zou hebben staan. 
De definitie van Burgerparticipatie is: het betrekken van burgers bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van 
overheidsbeleid; in het bijzonder bij gemeentelijk beleid. 
Het lijkt er op dat bij uw afdeling het begrip Burgerparticipatie nog geen onderdeel van het beleid is. 
In onze optiek zou het moeten zijn dat er in gezamenlijkheid een voor alle partijen conveniërende oplossing moet 
kunnen komen voor het project Vlietweg 3.  We zijn als omwonenden en burgers van LV tenslotte mede-
eigenaren van onze leefomgeving. 

Actiegroep Vlietweg 3 zal via andere kanalen en met alle ter beschikking staande middelen blijven trachten de 
dialoog aan te gaan met alle stakeholders om, zoals gezegd tot een voor alle partijen passende oplossing te 
komen. In het kader van de dienstbaarheid zullen wij hieraan alle medewerking verlenen. 
 
Namens Actiegroep Vlietweg 3, 
 

 
Ronald Smeijers 


