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Constaterende dat:
o

Reeds in de zomer van 2018 het kinderdagverblijf De Kíndervilla Wereld zich vestigde aan de

camplaan 40 waarna de omwonenden zich meldden met bezorgde reacties;
Het college toen al aangaf zich in te willen spannen voor de omwonenden en de door hen
ervaren overlast;
Toen de vergunningaanvraag binnenkwam om ook op de tweede en derde verdieping
activiteiten te ontplooien, het college de raad en de omwonenden heeft uitgenodigd tot een
uitgebreid participatietraject door het dossier in de commissie Ruimte als B-stuk te
behandelen en zienswijzen te vragen aan de commissie;
Het college, ondanks de negatieve zienswijzen van de raad en ondanks de bezwaren van de
omwonenden, de vergunning voornemens is om te verlenen aan het Kinderdagverblíjf De
Kindervílla Wereld;
Het college de omwonenden in een mediationtraject heeft gestuurd met de hoop dat als ze
daaraan mee zouden doen, dit betrokken zou worden bij de vergunníngaanvraag;
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Overwegende dat:

.
o
e
o
o
o
o

Bij de vergunningverlening echter is gekozen voor een volstrekt juridische benadering;
De situatie juridisch gezien sinds begín 2018 niet is gewijzigd en evenmin na de
vergu n n i ngaanvraag in ZOLg;
Het college geen duidelijkheid heeft gegeven, en onjuiste verwachtingen heeft gewekt

waardoor bij de omwonenden, commissieleden en raad een verkeerde indruk is ontstaan
over de mogelijkheid om invloed te kunnen uítoefenen;
Door de juridische insteek de uitkomst van de vergunningaanvraag van meet af aan duidelíjk
was;
De mediation blijkbaar geen enkele rol heeft gespeeld bij het verlenen van de vergunning;
De door het college ingezette participatie dus een volstrekte wassen neus blijkt te zijn
waarin de omwonenden heel veel tijd en energie hebben gestoken;
Participatie echter een speerpunt is van dit college;

Spreekt uit:
Haar treurnis over het gevolgde proces en de behandeling door het college bij de concept

omgevingsvergunning.
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tot de orde van de dag.
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