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 Onderwerp Beantwoording brief bewonerscollectief Waalseilandsgracht van 7 juli 2021  

   
  

Beste waterbewoners van de Waalseilandsgracht,  
  

U hebt op 7 juli 2021 een brief gestuurd aan wethouder De Vries en aan programmadirecteur 
Dijstelbloem. Zoals vermeld in de bijeenkomst met de wethouder op 11 mei 2021 beantwoorden 
we de vragen met betrekking tot de Waalseilandsgracht vanuit de ambtelijke organisatie. In die 
brief geeft u aan dat u tevreden bent over de voorstellen voor de afwerking van de 
veiligheidsconstructie, maar tegelijkertijd ervaart u dat andere voorstellen en bezwaren 
grotendeels zijn genegeerd. Dat vind ik vervelend om te horen. Het is zeker niet de bedoeling om 
voorstellen of bezwaren te negeren. In deze brief informeren we u hoe we het overleg en de 
communicatie met u willen gaan verbeteren. 
 
Veel van de punten in de brief waar u naar verwijst (de bewonersbrief van 21 april 2021) zijn door 
collega’s van mij beantwoord of niet meer actueel. U hebt in de mail van 19 juli 2021 aangegeven 
wat nu nog de belangrijkste punten zijn waarop u nog geen duidelijkheid hebt gekregen. We zijn 
afgelopen week het gesprek aangegaan over deze punten in de klankbordgroep. Een verslag 
hiervan zullen wij op schrift stellen en deze met alle betrokkenen delen.  
 
Op 13 juli hebben alle bewoners waar dit betrekking op heeft per mail van ons een concept 
verplaatsingsovereenkomst gekregen. Hierin leggen we ook zaken vast over de terugkeer na het 
aanbrengen van de veiligheidsconstructie. De vragen die er zijn over de 
verplaatsingsovereenkomst en de door u gewenste vaststellingsovereenkomst zijn onderwerp van 
gesprek in de klankbordgroep. 
 
U schrijft dat u druk ervaart om snel een verplaatsingsovereenkomst te tekenen. Ik snap heel goed 
hoe groot de impact is van een ongewenste -tijdelijke- verhuizing. Om ruimte te creëren voor 
overleg over de resterende discussiepunten is de start van de werkzaamheden uitgesteld tot 
september 2021. De staat van de kade staat helaas niet toe hier nog meer tijd voor te nemen.  
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U schrijft dat de tekeningen op basis waarvan de vergunning voor de verplaatsing is afgegeven 
niet kloppen. We werken aan een nieuwe versie van de tekeningen. Deze hopen we op dinsdag 27 
juli in de klankbordgroep te bespreken en vervolgens te delen met de waterbewoners.  
 
Zoals u hebt gemerkt willen we graag extra investeren in de communicatie met de buurt. Er vindt 
nu twee keer per week een spreekuur plaats en we maken gebruik van de bouwapp. Daarnaast is 
op 20 juli 2021 de klankbordgroep opgestart voor het collectief bespreken van zorgen en 
oplossingen. Eventuele aanvullende maatregelen willen we ook graag bespreken in deze 
klankbordgroep. 
 
We hopen dat dit bijdraagt om samen met u tot een passende oplossing te komen. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Gilbert Zweedijk 
Omgevingsmanager waterbewoners Waalseilandsgracht 
 


