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Schriftelijke vraag/vragen 

cf. art. 32 Reglement van Orde gemeenteraad het Hogeland

Datum: 04-09-2022

Vragensteller: Kor Berghuis

Fractie: CDA Het Hogeland 

Onderwerp: Herinrichting Molenweg en Boterdiep ZZ Bedum

Voor de procedure bij het indienen/beantwoorden van schriftelijke vragen zie document ‘Procedure schriftelijke vragen’ in de map 

‘Afspraken en spelregels’ (in iBabs). 

Toelichting/inleiding

Al lange tijd wordt er nagedacht en gesproken over de herinrichting van de Molenweg en Boterdiep in Bedum.
De gemeente Het Hogeland heeft een klankbordgroep ingezet om de belangen, wensen en inbreng van 
omwonenden in de planvorming mee te nemen. Het gezamenlijk komen tot een gedragen en gewenst plan en 
de uitvoering hiervan is voor het CDA van groot belang.
De raadsfracties ontvingen een schrijven van buurtvereniging “Tussen de bruggen”, waarvan een aantal leden 
ook deelnamen aan de klankbordgroep en aanwezig zijn geweest bij de gemeentelijke informatiebijeenkomst 
op 12 juli 2022.
Naar aanleiding van de brief en ons gesprek met vertegenwoordigers van de omwonenden heeft het CDA de 
volgende vragen voor het college:

Vraag/vragen
               

1. Omwonenden reageren teleurgesteld op de plannen die zijn gepresenteerd op de 
bijeenkomst van 12 juli 2022. Dat kunnen we lezen in de brief vanuit de buurtvereniging die 
naar de raad is gestuurd op 10 augustus jl. Er zijn verwachting gewekt door een 
klankbordgroep op te richten op initiatief van de gemeente, er zou in gezamenlijkheid 
gesproken worden over wensen en (on)mogelijkheden t.a.v van de herinrichting. Bij het 
aanpassen van de plannen is de klankbordgroep niet meer geïnformeerd.

a) Kan het college zich voorstellen dat de omwonenden door deze gang van zaken 
teleurgesteld zijn en hierdoor weinig vertrouwen in de voortgang hebben? 
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Wij hebben goede herinneringen aan deze avond waar circa zestig omwonenden aanwezig 
waren en we herkennen ons in het beeld dat u schetst. Zoals die avond is toegezegd worden 
de suggesties die zijn gedaan meegenomen. 

b) Is het overleg en de communicatie met de klankbordgroep Molenweg/Boterdiep ZZ 
inmiddels hersteld ?
Op vrijdag 2 september hebben de portefeuillehouder en de projectleider een goed gesprek 
gehad met een vertegenwoordiging van de buurtvereniging en de klankbordgroep. 
Er bleek verschil van inzicht te zijn en door het ontwerp nogmaals toe te lichten is het de 
buurtvereniging duidelijk geworden waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. 

c) Hoe verlopen de contacten met de klankbordgroep Boterdiep WZ?
De projectleider heeft regelmatig contact met leden van de klankbordgroep. En daarom was 
de projectleider ook heel erg verrast door de brief van de buurtvereniging en is er in overleg 
met de portefeuillehouder ook meteen besloten met elkaar in gesprek te gaan.

2. Ziet het college het belang van het voorkomen van teleurstelling door bij het opzetten van  
klankbordgroepen bij diverse projecten te starten met het helder maken van kaders, tijdpad 
en verwachtingen? 
Jazeker zien wij dit belang. 

3. Ziet het college mogelijkheden om met de klankbordgroep Molenweg/Boterdiep ZZ het 
gesprek te hervatten waar het in 2019 is geëindigd: ofwel het gepresenteerde Komplan niet 
als uitgangspunt te zien. 
Wij zullen de gesprekken met de klankbordgroep voortzetten met het huidige ontwerp als 
uitgangspunt. In 2019 was er nog geen ontwerp voor de Molenweg.

4. In de nu voorliggende plannen wordt er ook aan het Boterdiep zelf aanpassingen gedaan  
(Molenweg, Boterdiep WZ en ZZ). 
Is dit met het waterschap Noorderzijlvest besproken en hebben zij goedkeuring gegeven voor 
de plannen?
Ja dit plan is met het waterschap Noorderzijlvest besproken en ambtelijk is hier 
overeenstemming over. 

5. Heeft het college bij herinrichtingsplannen voldoende oog voor het structurele onderhoud 
ervan na realisatie? Kunnen wij er vanuit gaan dat het toekomstig onderhoud adequaat 
wordt meegenomen? 
Structureel onderhoud na realisatie is in alle gevallen punt van aandacht bij een 
herinrichting. Toekomstig onderhoud wordt meegenomen.

6. Insteek van het college moet zijn om samen met de bewoners tot een goed plan te komen. 
Waarom worden er in het gepresenteerde plan voor de herinrichting zoveel wensen en 
opmerkingen van de aanwonenden genegeerd?
Het is ook onze insteek om samen met bewoners tot een goed plan te komen. Wensen en 
opmerkingen van aanwonenden zijn soms technisch niet mogelijk of de financiële middelen 
zijn niet toereikend. Het is zeker niet zo dat wij wensen en opmerkingen van de 
aanwonenden negeren. Wij gaan hierover met elkaar in gesprek en dan kan het zo zijn dat 
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we met argumenten aangeven dat bepaalde wensen wel of  niet gerealiseerd kunnen 
worden.


