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beantwoording vragen Christenunie Toekomstbeeld Kattenberg

Aanleiding:
De fractie van de Christenunie heeft op 30 april jl. de volgende vragen gesteld:
1. Is bij het college bekend dat er grote onrust is onder bewoners van de Kattenberg omgeving
over de plannen?
2. Hoe heeft de informatievoorziening plaatsgevonden en aan wie is deze informatie verstrekt?
3. Is het college bereid, als dat nog nodig mocht zijn, aandacht te besteden aan de onrust onder
bewoners door met hen in gesprek te gaan?
Inhoud Mededeling:
1. Het voorliggende Toekomstbeeld is via een uitgebreid gebiedsproces tot stand gekomen. Het
is samen mét bewoners, eigenaren en ondernemers opgesteld. In het Toekomstbeeld is
verslag gedaan van dit proces dat door het externe bureau Procesmakers is begeleid.
De bijeenkomst op 5 april jl. heeft ons nogmaals bevestigd dat de overgrote meerderheid van
de ca. 35 aanwezigen achter het Toekomstbeeld staat. Er is door veel aanwezigen,
waaronder ook de provincie Gelderland, waardering uitgesproken voor de aanpak en het
Toekomstbeeld zoals dat nu voor ligt.
Dat er tegenstanders zijn is inherent aan zo’n proces en is deels ook ingegeven door
tegengestelde belangen.
2. Het Toekomstbeeld richt zich in de kern op het volgende gebied:
• het deel van de Lichtenvoordsestraatweg tussen de kruising Oosterkerkstraat en de
kruising Landstraat/Varsseveldsestraatweg
• het ‘pleintje’ aan de kop van de Prinsenstraat
Bewoners/eigenaren/ondernemers uit dit gebied hebben kunnen deelnemen aan het
gebiedsproces, zij zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Ook is de Vereniging van Eigenaren
van de appartementencomplexen aan de Prinsenstraat/Veemarkt uitgenodigd.
Voor elke bijeenkomst (totaal vijf) heeft iedereen een uitnodiging ontvangen. Ook zijn ze
geïnformeerd over het concept-Toekomstbeeld en de mogelijkheid om daarop te reageren.
Na vaststelling van het Toekomstbeeld gaan we aan de slag met de uitwerking van de
deelprojecten. We blijven betrokkenen daarover actief informeren en bekijken per deelproject
of de groep omwonenden daarvoor al dan niet uitgebreid wordt.
3. Wij zijn zeker bereid tot overleg mocht daar behoefte aan zijn. We wijzen er wel op dat er al
een zeer uitvoerig en zorgvuldig gebiedsproces is doorlopen. Ook met [inspreekster] hebben
we, naast de plenaire bijeenkomsten, verschillende gesprekken gevoerd. Daarbij hebben we
vastgesteld dat er deels sprake is van tegengestelde belangen en dat dat niet altijd kan leiden
tot volledige consensus.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
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