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Nieuwsbrief juni 2009  

 

HEUMENSE POLITIEK VOERT WANBELEID: 

 

GEBIEDSVISIE LIERDAL WORDT POLITIEKE SPEELBAL 
 

De Gebiedsvisie Lierdal is gereed (zie kaart van de Gebiedsvisie hieronder). Deze door belanghebbenden gedragen 

groene visie vormt de basis voor een uit te werken Structuurvisie Lierdal, de voorloper van een bestemmingsplan. 

De inkt is nog niet droog of Heumen breekt de visie al weer open: het Lierdal wordt uitdrukkelijk genoemd als 

mogelijke locatie voor verplaatsing van de sportvelden van SV Juliana’31. In dit geval wordt in het gebied tussen 

Rijksweg, Lierseweg,  Kuilseweg/Bosweg en Bagijnstraat een voetbalcomplex gevestigd, dat het gehele onbebouwde 

gebied tussen deze wegen beslaat. En als dit eventueel toch niet gebeurt, moet de zuidrand van Malden door 

bebouwing worden “verfraaid”. Zie plannen op de net uitgekomen Visiekaart Malden hieronder. 

 

Eerder schaarde het Heumense gemeentebestuur zich uitdrukkelijk achter de volgende uitgangspunten voor het 

Lierdal (Tussengebied): Behoud en versterking van landschappelijke kwaliteiten en van de natuurwaarden. Een 

sportpark is daarmee in strijd. 

Een twee jaar durend interactief proces van alle betrokkenen in het Lierdal dat leidde tot een breed gedragen 

Gebiedsvisie, wordt door het gemeentebestuur van Heumen nu aan z’n laars gelapt; een schande voor de Heumense 

politiek.  

Nog maar 4 jaar geleden, na de laatste verkiezingen koos de Heumense politiek in meerderheid voor openhouden 

van het Tussengebied. Is er nog iets over van de verkiezingsbeloften en goede voornemens? De strijd voor het open 

houden van het Tussengebied duurt nu al meer dan twintig jaren. Steeds weer komt de Heumense politiek met 

plannen om de rust en openheid om zeep te brengen. 

 

Wij verzetten ons tegen deze onbetrouwbaarheid van de politiek en tegen deze nieuwe dreigende aantasting van ons 

gebied. 

 

Wat kunnen doen? 

Bent u lid van Bos en Kuil en bent u tegen deze nieuwe aanslag op het tussengebied?  
Laat het ons dan weten info@bosenkuil.nl en stuur uw opmerkingen of commentaar ook naar het College van B&W 
Heumen: jvzomeren@heumen.nl , hvdberg@heumen.nl en jvveluw@heumen.nl of naar College van Burgemeester 
en Wethouders, Gemeente Heumen, Kerkplein 6, 6581 AC Malden. 
Hebt u voorstellen, plannen of gedachten om actie te voeren tegen de plannen, laat het ons dan ook weten: 
info@bosenkuil.nl  
 
Bent u op de een of andere manier betrokken geweest bij het interactieve proces voor de Gebiedsvisie en 
veroordeelt u de hierboven beschreven gang van zaken, laat het ons dan ook weten en stuur uw opmerkingen of 
commentaar ook naar het College van B&W Heumen: jvzomeren@heumen.nl , hvdberg@heumen.nl en 
jvveluw@heumen.nl  
 
Ons bestuur is voornemens de komende weken ook via de media de gang van zaken rond Gebiedsvisie en 
Structuurvisie aan de kaak te stellen. Wij bezinnen ons op verdere stappen om alsnog te bereiken dat de 
Structuurvisie Lierdal, conform planning, vóór de aanstaande raadverkiezingen in maart 2010 de twee 
gemeenteraden kan passeren. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het Bestuur van de Vereniging Bos en Kuil 
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Kaart Gebiedsvisie Lierdal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.hetlierdal.nl 
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Visiekaart Malden 

 

Achtergronden 

Zoals afgesproken: Gebiedsvisie gereed als basis voor Structuurvisie. 

Het zag er allemaal zo veelbelovend uit: op 20 april jl. waren de discussies over de Gebiedsvisie voor het Lierdal 
afgesloten en werd het visiedocument aan de wethouders van Heumen en Mook aangeboden. Het vervolgtraject 
werd die avond gepresenteerd; de voorliggende Gebiedsvisie zou in de periode juni tot september 2009 gebruikt 
worden als basis voor het opstellen van een Structuurvisie. (Een structuurvisie is sinds vorig jaar een wettelijk 
verplicht document voor het opstellen van bestemmingsplannen).  
 
Er ging veel aan vooraf: 
In de zomer van 2007 was het proces gestart. Enige tientallen cruciale belanghebbenden in het gebied schaarden 
zich rond de tafel en probeerden tot overeenstemming te komen over de uitgangspunten voor een Gebiedsvisie voor 
het Lierdal. In maart 2008 tekenden de twee wethouders de intentieverklaring om “gezamenlijk d.m.v. een 
interactief proces te komen tot de inrichting van het grondgebied aan weerszijden van hun onderlinge grens”. Het 
proces is succesvol verlopen. Er was een unanieme politieke visie over duurzame en langdurige borging van 
bestaande waarden van het Lierdal van alle politieke partijen zowel in Mook als Heumen. Daadkrachtig is 
uitvoering gegeven aan een zorgvuldig gevoerd gebiedsproces. 
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Als belanghebbende heeft Bos en Kuil zich steeds coöperatief opgesteld en meerdere malen met compromissen 
ingestemd om zo tot een voor alle belanghebbenden acceptabel eindresultaat te komen: een Gebiedsvisie die de 
basis is voor de Structuurvisie.  
 
De Structuurvisie zou vanaf april worden voorbereid en na een informatieavond in oktober 2009, gedurende zes 
weken in beide gemeentehuizen ter inzage liggen met de mogelijkheid om bedenkingen in te dienen. In december 
zouden de twee gemeenteraden zich over deze gezamenlijke Structuurvisie uitspreken en – bij aanvaarding door de 
raden – zouden dan vanaf januari 2010 de nieuwe bestemmingsplannen kunnen worden opgesteld. 
 
Heumen dreigt de Gebiedsvisie open te breken om daarmee de basis van de Structuurvisie te kunnen herzien  

Heumen lijkt nu roet in het eten te gaan gooien door direct na het gevoerde gebiedsproces met een kwaaie aap uit de 
mouw te komen. Plotseling staat het onderwerp “Verplaatsing sportpark SV Juliana’31” op de agenda als 
dominante draai in het gebiedsproces. Begin juni zal er een nota worden uitgebracht over de mogelijke bebouwing 
van de Julianavelden aan de Broekkant. Één van de zoeklocaties voor de verplaatsing van de sportvelden is, zoals 
wethouder J. van Veluw ons heeft meegedeeld, het Lierdal. Die plannen waren natuurlijk al langer bekend maar zijn 
door Heumen buiten de procesgang van de Gebiedsvisie gehouden.  
Een keuze voor een nieuwe locatie voor een sportpark is niet zomaar gemaakt. De gemeente zal dus niet kunnen 
voorkomen dat er bij het opstellen van de Structuurvisie een maandenlange vertraging in de geplande procesgang 
optreedt. Zolang de locatie van het sportpark niet bekend is, zal de Structuurvisie niet gereed kunnen komen. Er 
wordt in Heumen in dit kader gesproken van: “De besluitvorming inrichting Lierdal over de verkiezingen 
heentillen”.  
Zonder Structuurvisie geen bestemmingsplannen en dus opnieuw geen zekerheid over de toekomst van het Lierdal. 
Traineren zou je dit kunnen noemen, waarbij de verkiezingsbeloften van een meerderheid van de gemeenteraad aan 
hun burgers gevoeglijk om zeep worden geholpen. Het grote risico is dat na de raadsverkiezingen in maart 2010 er 
opnieuw een raadsmeerderheid kan ontstaan die het Lierdal wil volbouwen, zeer tot genoegen van de 
projectontwikkelaars die posities in het gebied hebben.  
Wat een kwalijke verspilling van veel inzet, geld en energie van een op burgerinitiatief en ontwikkelingsgerichte 
planologie gebaseerd proces, conform de nieuwe wet ruimtelijke ordening. Terug naar de oude wetten van 
overmatige invloed van projectontwikkelaars en duistere deals tussen machthebbers, waarbij gemeenschappelijk 
verkregen consensus over maatschappelijke belangen aan de laars wordt gelapt.  
 
Wanbeleid bij het Heumense gemeentebestuur 

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil is van mening dat in deze situatie sprake is van wanbeleid bij het 
gemeentebestuur van Heumen. Daar hebben we de volgende argumenten voor: 
 
1. De uitgangspunten voor de Gebiedsvisie worden geschonden: 

Bij het verstrekken van de opdracht aan Bureau LOS voor het ontwikkelen van een Gebiedsvisie Lierdal zijn als 
“leidende uitgangspunten” geformuleerd: 
•Behoud of versterken van landschappelijke kwaliteiten  
•Behoud of versterken van natuurwaarden  
•Behoud of versterken van sport en recreatieve uitloopfunctie  
•Aansluiten op omringende groene gebieden (zowel ecologisch als recreatief) en passend binnen bestaand 
provinciaal en regionaal beleid 
•Geen nieuwe verkeersontsluitingen  
 
Uiteraard is het bestuur van Bos en Kuil niet tegen sportfaciliteiten, maar als die in de Gebiedsvisie worden 
opgenomen zullen ze wel moeten bijdragen aan het behoud of versterken van de landschappelijke kwaliteiten en 
aan het behoud of versterken van de natuurwaarden in het Lierdal. Dat doet in onze ogen geen sportpark van de 
omvang van dat van Juliana. Een grote nieuwe tribune, gebouwen voor kleedkamers en andere faciliteiten, extra 
autoverkeer, autoparkeerplaatsen, nieuwe ontsluitingswegen, hoge lichtmasten voor avondsporten en 
geluidsoverlast dragen niet bij aan de doelstellingen die wij met z’n allen voor het gebied hebben geformuleerd.  
Tientallen jaren oude bestaande sportfaciliteiten in de Molenhoekse Kuil heeft Bos en Kuil nooit betwist en ook 
wandel-, fiets- en mountainbikepaden passen in het gebied, maar een nieuw sportpark van de omvang van Juliana 
past op geen enkele wijze in het concept voor de inrichting van het gebied. Het voornemen is in het gehele discours 
rond de Gebiedsvisie ook nooit op tafel gekomen en heeft er dus ook geen enkele rol in kunnen spelen. Als in het 
gebied tussen Rijksweg, Lierseweg en Kuilseweg/Bosweg dit sportpark zou moeten worden gevestigd, wordt, bij 



 5 

behoud van de bestaande woon- en bedrijfspercelen, daarmee het gehele onbebouwde gebied tussen Bagijnstraat, 
Kuilseweg/Bosweg, Lierseweg, Rijksweg opgeofferd. Bos en Kuil heeft de benodigde oppervlakten nog even 
nagerekend en kan u verzekeren dat dit hele gebied tussen Lierseweg en Bagijnstraat nodig is voor de 
voorzieningen van het sportpark SV Juliana’31.  
Een gemeentebestuur dat zich zo slecht houdt aan zijn eigen “leidende uitgangspunten” en ondoordacht dit gebied 
op de nominatie zet voor een sportpark bedrijft in onze ogen wanbeleid. 
Het Heumense gemeentebestuur grossiert in dubbelspel: terwijl het Bureau LOS een visie voor het Lierdal 
ontwikkelt krijgt het Bureau Pouderoyen dezelfde opdracht voor de kern van Malden. Bureau LOS buigt zich met 
alle betrokkenen, zo als het hoort, enkel en alleen over het Lierdal maar Bureau Pouderoyen gaat zich in opdracht 
van de gemeente ook met het Lierdal bemoeien en meldt dat gebied aan als mogelijke locatie voor het 
Julianasportpark. Ook moet daar ”De dorpsrand verbeteren met landschapsbouw” (zie Visiekaart Malden). Elke 
afstemming van plannen ontbreekt met het gevolg dat in de ontstane wanorde het gemeentebestuur haar eigen plan 
kan trekken, te weten: de besluitvorming over het Lierdal uitstellen tot na de raadsverkiezingen en dan met een 
nieuw gemeentebestuur alsnog een aanslag beramen op het Lierdal. Mocht het die kant op gaan dan zal Bos en Kuil 
met haar maatschappelijk draagvlak opnieuw gereed staan om de al meer dan twintig jaar dreigende aantasting van 
ons open gebied te voorkomen.  
 
2. Jarenlange inspanningen van alle betrokkenen voor niets 

Bij het verstrekken van de opdracht voor het ontwikkelen van de Gebiedsvisie werd bepaald dat het proces 
interactief, in samenspraak met alle betrokkenen, diende plaats te vinden. 
Een jaar lang zaten die betrokkenen in verschillende groeperingen en samenstellingen rond de tafel en kwamen alle 
aspecten die voor het opstellen van de Gebiedsvisie van belang waren ter sprake. De Gebiedsvisie die na vele 
discussies en met veel compromissen tot stand kwam droeg dan ook de instemming van alle betrokkenen. Op 20 
april werd deze visie aan de beide wethouders, van Heumen resp. Mook, aangeboden.  
Het is al lang bekend dat bij de gemeente Heumen plannen bestaan om het gebied van het Julianasportpark aan de 
Broekkant en de locatie van de betonfabriek voor woningbouw te bestemmen. Wethouder van Veluw heeft het 
bestuur van Bos en Kuil afgelopen week meegedeeld dat bij het zoeken van een geschikte nieuwe locatie voor de 
Julianasportvelden uitdrukkelijk ook het gebied van het Lierdal zal worden betrokken.  
Gedurende het gehele interactieve proces van de Gebiedsvisie is dit voornemen nooit ingebracht. Nu kan het 
Heumense B&W-college de met veel zorg en inbreng van betrokkenen tot stand gekomen Gebiedsvisie eigenhandig 
veranderen en het sportpark er alsnog induwen. Alle deelnemers aan het interactieve proces staan voor joker; alle 
bereikte compromissen kunnen naar de prullenbak. Wij vinden dit getuigen van onbetrouwbaar bestuur. 
 
3. De geschiedenis herhaalt zich: weer geen besluitvorming 

De huidige situatie lijkt op wat er negen jaar geleden hier gebeurde: de gemeentebesturen van Heumen en Mook 
hadden het Bedrijf Grontmij NV opdracht gegeven de natuurwaarden van het Tussengebied te inventariseren. Ook 
de resultaten van eerder onderzoek van de Nijmeegse Universiteit lagen op tafel. Aan de hand van de uitkomsten 
zou worden besloten of en waar woningbouw in het gebied mogelijk zou zijn. De uitkomsten vielen bij de 
Heumense politiek niet in goede aarde en de verdeeldheid tussen voor- en tegenstanders van bebouwing leidde tot 
uitstel van de besluitvorming tot na de gemeenteraadverkiezingen van 2002. Maar ook daarna konden de politieke 
partijen in Heumen niet tot overeenstemming komen en kwam er een moratorium op de besluitvorming vanaf 2002 
tot de nieuwe verkiezingen in 2006.  
Bos en Kuil informeerde de bevolking vlak voor de verkiezingen van 2006 over welke politieke partijen het 
Tussengebied open wilden houden en welke partijen bebouwing voorstonden. Er kwam een raadsmeerderheid voor 
openhouden. In samenwerking met Mook werd besloten in een interactief proces een Gebiedsvisie te ontwikkelen. 
Opnieuw is er nu verdeeldheid in de Heumense politiek geslopen. De verdeeldheid en de zwakte van de 
besluitvorming in college en raad dreigen opnieuw te leiden tot uitstel.  
Het wordt hoog tijd dat de politieke partijen hun beloften van hun verkiezingsprogramma’s uit 2006 nakomen en 
alsnog vóór de verkiezingen van 2010 besluiten de Gebiedsvisie en de Structuurvisie succesvol door de 
gemeenteraad te leiden. Het is al erg genoeg dat twee wethouders in deze periode hun ontslag indienden; ook dat is 
voor Bos en Kuil een bedenkelijk teken over de kwaliteit van de Heumense politiek.  
 

Nieuwsbrief per e-mail 
Om kosten te besparen willen we graag de nieuwsbrief zoveel mogelijk per e-mail versturen. Heeft u een 
e-mail adres, stuur een mail naar info@bosenkuil.nl met als onderwerp ‘nieuwsbrief per e-mail’ en met uw naam 
en adres, dan kunnen we uw de nieuwsbrief per e-mail sturen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 


