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De Heikant Gennep-Zuid  

 

Commissie De Heikant, onderdeel van de Wijkraad Gennep-Zuid heeft besloten 

om nog één maal met een pamflet te komen richting Gemeente Gennep, het 

College van Gennep, de Gemeenteraad van Gennep, de leden van de gemeentelijke 

Commissie Ruimte en Economie, Dichterbij, Parkvisie, de burgers van Gennep en 

de media. 

 

Reeds in 1998-1999 zijn er binnen de Gemeente Gennep plannen gemaakt over de 

invulling van het “Stichtingsterrein” van Dichterbij, gelegen in Gennep-Zuid. Dit 

terrein, dat tientallen jaren de woon-, verblijf- en recreatieplek was voor vele 

mensen met een verstandelijke beperking, zou worden ontmanteld. Het terrein 

(later: de Heikant genoemd) zou plaats moeten gaan bieden voor 300 nieuw te 

bouwen woningen. De cliënten van Dichterbij moesten integreren en zouden 

worden gehuisvest in zorgwoningen verspreid over deze wijk. 

 

Jarenlang zijn er plannen gemaakt voor de Heikant, die stuk voor stuk niet 

werden uitgevoerd. Omdat rond 2008/2009 de staat van de paviljoens van 

Dichterbij uitermate slecht was geworden, is Parkvisie (in opdracht van 

Dichterbij) begonnen met de bouw van de uiteindelijk 68 nieuwe zorgwoningen. 

Aangezien er geen Structuurvisie of nieuw bestemmingsplan was voor De Heikant, 

is Parkvisie  gaan bouwen op grond van postzegelbestemmingen, zonder grondige 

planologische onderbouwing. In 2009/2010 wilde de Gemeente Gennep voor geheel 

Gennep-Zuid een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Gezien de enorme weerstand 

vanuit de wijk, met name over de invulling van De Heikant, heeft de gemeente 

toen besloten om De Heikant nog geen nieuwe bestemming toe te kennen. 

 

De grote verontwaardiging in Gennep-Zuid over de invulling van De Heikant heeft 

geleid tot de organisatie van de burgers in een Wijkraad Gennep-Zuid. De 

Wijkraad heeft in december 2011 ingesproken bij de Gemeenteraad en zijn 

boosheid uitgesproken over het gebrek aan inbreng van de burgers bij Gemeente 

Gennep, Dichterbij en Parkvisie. Dit heeft er toe geleid dat de Gemeenteraad van 

Gennep in december 2011 een motie heeft aangenomen waarin staat: “De 

Gemeente moet in samenspraak met de burgers van Gennep-Zuid  komen tot 

een gedragen plan voor De Heikant”. De Wijkraad heeft Commissie De Heikant 

in het leven geroepen, die als afvaardiging van de bewoners van Gennep-Zuid in 

gesprek zou gaan met Gemeente Gennep, Dichterbij en Parkvisie. 

 

Commissie de Heikant heeft in januari 2012 een eerste contact gehad met 

Gemeente, Dichterbij en Parkvisie. Aangezien deze drie partijen aangaven dat 
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bebouwing van de Heikant de komende 10-15 jaar nog niet aan de orde was,  is 

Commissie de Heikant op verzoek aan de slag gegaan om plannen te ontwikkelen 

voor een tijdelijke invulling van de Heikant. In het voorjaar van 2013 werd de 

Commissie door Gemeente Gennep, Dichterbij en Parkvisie compleet overvallen 

met een volledig uitgewerkte Structuurvisie voor de Heikant. Voor de 

duidelijkheid: deze Structuurvisie zou de leidraad worden voor de definitieve 

invulling van de Heikant en Commissie de Heikant was op geen enkele manier 

betrokken geweest bij de ontwikkeling hiervan. 

 

Een korte samenvatting van de problemen die Commissie de Heikant heeft met de 

inhoud van de Structuurvisie zijn onder meer: 

 

* de bouwoppervlakken kunnen naar believen worden verplaatst en zelfs 

samengevoegd, waardoor er geen enkele zekerheid is wáár er gebouwd zal 

gaan worden en op welk bouwoppervlak 

* de functie van de bebouwing (wonen, zorg, industriële bedrijvigheid) staat niet 

vast en kan naar believen worden ingevuld 

* natuur kan worden opgeofferd, mocht dit nodig zijn 

* er wordt een nieuwe weg aangelegd met maximale overlast voor omwonenden 

* door de bouw van woningen en bedrijven en de daarmee gepaard gaande 

verkeersaanzuigende werking kan er geen veilige en aangename woonomgeving 

worden gecreëerd voor de cliënten van Dichterbij met hun soms zeer 

gecompliceerde problematiek (geestelijke –, maar soms ook lichamelijke 

beperkingen en soms stoornissen als autisme of gedragsproblemen) 

* er zullen 150 woningen gerealiseerd worden, waarvan nú eigenlijk al vaststaat 

dat ze niet nodig zullen zijn 

 

Na aandringen van de politiek werden Gemeente Gennep, Dichterbij en Parkvisie 

gemaand in gesprek te gaan met Commissie de Heikant en de inbreng van de 

burgers serieus mee te wegen. In de periode van voorjaar 2013 tot najaar 2014 is 

er meerdere malen contact geweest tussen Commissie de Heikant enerzijds en 

Gemeente Gennep, Dichterbij, Parkvisie en/of de politieke partijen anderzijds in 

een poging de inbreng van de burgers in de Structuurvisie opgenomen te krijgen. 

Dit is NIET gelukt. De Structuurvisie zoals die in juni/juli 2015 ter goedkeuring 

ligt, is (op een enkele punt en komma na) identiek aan de concept-Structuurvisie 

van maart 2013. Alhoewel hier overduidelijk uit blijkt dat er géén inhoudelijke 

inbreng van de Commissie is overgenomen, blijft de verantwoordelijk wethouder 

beweren dat er veel opmerkingen van de burgers in de Structuurvisie zijn 

opgenomen; hij kan alleen niet aangeven welke dat zijn of wáár ze staan…..De 

Commissie heeft meerdere malen aangegeven dat de inbreng van de burgers 

genegeerd werd: in fractievergaderingen, tijdens Commissie- en 

Raadsvergaderingen en in bijeenkomsten met de wethouder. Toch blijven de 
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Gemeente Gennep en de Coalitie partijen volharden in hun weigering om de 

inbreng van de burgers van Gennep-Zuid op te nemen in de Structuurvisie. 

 

Wanneer een dossier zó lang op de plank ligt als dat van de Heikant, is het 

onvermijdelijk dat er maatschappelijke, sociale en economische ontwikkelingen 

plaatshebben, die nopen tot aanpassingen van het plan en voortschrijdend inzicht 

bij beleidsmakers en politici. Zo heeft er zich sinds 1998 een economische crisis 

voorgedaan, is de woningmarkt veranderd en worden we geconfronteerd met 

demografische veranderingen. Anno 2015 worden er vrijwel geen 

eengezinswoningen meer gebouwd, omdat er geen vraag meer naar is en moet 

Gennep, volgens de komende regionale Woonvisie (verwacht: september 2015) 

drastisch schrappen in de geplande woningbouw, aangezien er anders over 10-15 

jaar een overschot zal zijn van bijna 600 woningen.  

 

Deze ontwikkelingen hebben er ons als Commissie van overtuigd dat het anno 2015 

NIET verstandig is om een nieuwe wijk te plannen die gebaseerd is op de bouw van 

150 woningen. Wanneer de Structuurvisie zal worden vastgesteld, zal er 

onvoldoende vraag zijn om een complete wijk te laten verrijzen. Aangezien de 

verkoop van 150 woningen echter de basis is van verdere invulling van de wijk 

(park, speeltuin, hondenuitlaatplaats maar ook aanpassingen aan het terrein die 

het voor de huidige Dichterbij-bewoners toegankelijk maakt) zal bij een 

achterblijvende woningverkoop de Heikant een onleefbaar en troosteloos terrein 

blijven. De integratie van bewoners met een verstandelijke handicap en het 

borgen van hun mobiliteit en veiligheid zal NIET plaatshebben wanneer de 

Structuurvisie wél wordt vastgesteld, maar niet volledig wordt uitgevoerd. (Ook 

niet trouwens, wanneer de Structuurvisie wél volgens plan wordt uitgevoerd; zie 

de opsomming van de problemen die de Commissie heeft met de inhoud van de 

Structuurvisie….) 

 

Commissie de Heikant concludeert dat het, met de huidige kennis, verstandiger 

zou zijn om de Structuurvisie, op basis van 150 woningen, NIET vast te stellen. 

Dit zou beter zijn voor de Gennepse woningmarkt, voor de integratie van de 

huidige bewoners en de leefbaarheid van de wijk. Voorwaarde is natuurlijk wél, 

dat bij NIET vaststellen van de Structuurvisie, een nieuw plan wordt gemaakt, 

dat de leefbaarheid van de wijk en de integratie van de huidige bewoners zeker 

stelt. De Commissie heeft zich in het verleden al uitgebreid bezig gehouden met 

het ontwikkelen van een dergelijk plan. 

 

Mocht het, politiek gezien, onmogelijk of onwenselijk zijn om af te zien van 

vaststelling van de Structuurvisie, dan wil de Commissie een Structuurvisie 

vastgelegd zien, waar zijn inbreng in is opgenomen. 
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In het voorjaar van 2015 kreeg Commissie de Heikant de uitnodiging van 

Dichterbij en Parkvisie om mee te denken over de invulling van de Heikant. Deze 

partijen wilden: 

1. Draagvlak voor de Structuurvisie vergroten, 

2. Afspraken maken over bepaalde aspecten van de Structuurvisie om zo het 

traject van de bestemmingsplannen te vergemakkelijken. 

 

Commissie de Heikant heeft toegestemd in deze gesprekken onder de voorwaarde 

dat de uitkomsten van deze “onderhandelingen” verankerd zouden worden in de 

Structuurvisie. En juist nu er een mogelijkheid  lijkt te zijn voor een bepaalde 

mate van inbreng van de burgers, hebben de Gemeente en de verantwoordelijk 

wethouder Welles (KERN) aangegeven NIET van plan te zijn de Structuurvisie 

nog te wijzigen. De politieke partijen D66, KERN en SP steunen deze stellingname 

en zo gooien de Gemeente Gennep, de wethouder én de Coalitie de deur definitief 

dicht om inbreng van de burgers nog in de Structuurvisie vast te kunnen leggen. 

 

De politiek geeft in december 2011 het College de opdracht om samen met 

de burgers van Gennep-Zuid te komen tot een gedragen plan. Jarenlang 

wordt deze inbreng genegeerd. En nu puntje bij paaltje komt zijn het 

wethouder Welles  en de politieke partijen D66, KERN en SP die de 

burgerparticipatie v.w.b. de Heikant definitief de nek om draaien!! Het is ten 

hemel schreiend!! 

 

En het is niet alleen de motie van de Raad uit 2011 die met voeten getreden 

wordt; de Gemeente Gennep negeert de (zelf opgestelde!) Verordening 

Burgerparticipatie en gaat lijnrecht in tegen  het eigen Wijk- en Kernenbeleid. 

Dit maakt de gang van zaken nog onbegrijpelijker! 

 

Tijdens de vergadering van de gemeentelijke Commissie R&E op 8 april jl. werd 

duidelijk dat er nog veel cruciale vragen onbeantwoord waren en veel zaken nog 

onduidelijk, zoals bijvoorbeeld: “Wat zou het voor de Gemeente Gennep inhouden 

als zij helemaal af zou zien van de vaststelling van de Structuurvisie?”. Vragen 

die de oppositie (VVD, PvdA en CDA) keer op keer gesteld had, maar waar 

geen antwoord op kwam! Er werd een Raadswerkgroep samengesteld die vragen 

zou formuleren, die door de wethouder absoluut beantwoord moesten worden 

alvorens de Raad een afgewogen beslissing zou kunnen nemen omtrent 

Structuurvisie de Heikant. Wat schetst onze verbazing dat zelfs op de vragen 

van de Raadswerkgroep GEEN bevredigende antwoorden kwamen! En laat nu het 

ontbreken van deze cruciale antwoorden voor de Coalitie geen beletsel zijn om de 

Structuurvisie toch gewoon goed te willen keuren!! De Coalitie omzeilt de 

Commissie R&E door dossier de Heikant direct te agenderen voor de 

Raadsvergadering van 13 juli a.s. Zo wordt een enorm gecompliceerd dossier door 

D66, KERN en SP gereduceerd tot een hamerstuk! 
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En we hebben het hier niet over een kleinigheid! De Gemeenteraad van Gennep 

gaat beslissen over een miljoenenproject, met invloed op de woningmarkt, op de 

leefbaarheid in Gennep-Zuid en op de integratie van mensen met een 

verstandelijke beperking! En de Coalitie neemt deze beslissing niet gehinderd 

door gezond verstand, niet gehinderd door voortschrijdend inzicht, niet 

gehinderd door flexibiliteit en niet gehinderd door volledige informatie……. Het is 

ongelofelijk dat zoiets in Nederland kán en mág……. 

 

Commissie de Heikant moet uit bovengenoemde gebeurtenissen een aantal 

belangrijke conclusies trekken: 

 

1. Het is van een uitzonderlijke treurnis dat er in Gennep enorme financiële en 

planologische beslissingen worden genomen op basis van ONTBREKENDE 

informatie. 

 

2. Het staat voor de Commissie vast dat de beste optie zou zijn om de 

Structuurvisie zoals hij nu op tafel ligt (op basis van 150 te bouwen woningen) 

NIET vast te stellen. Mocht het om bv. juridische redenen onmogelijk zijn om 

af te zien van vaststelling dan dient de Structuurvisie éérst aangepast te 

worden, aan de hand van de inbreng van de burgers. 

 

3. Alhoewel burgerparticipatie verankerd ligt in een gemeentelijke verordening 

en, in het specifieke geval van de Heikant, in een motie van de Raad, blijkt het 

in de praktijk een farce. V.w.b. dossier de Heikant zijn het zelfs de 

wethouder en een belangrijk deel van onze volksvertegenwoordiging (D66, 

KERN en SP!!!!) die de burgerparticipatie actief blokkeren. 

 

4. Burgerparticipatie moet twee-richtings-verkeer zijn. Als de Gemeente 

participatie en maatschappelijke betrokkenheid vraagt van zijn bewoners, dan 

moet de Gemeente deze inzet honoreren door een samenwerking aan te gaan 

en de inbreng van burgers mee te wegen. Dit gebeurt in Gennep niet, 

integendeel. Het gevolg hiervan is dat vrijwilligers ontmoedigd worden om zich 

als vrijwilliger in te zetten, bijvoorbeeld voor Wijk- en Dorpsraden. 

 

Commissie de Heikant kan niet anders concluderen dan dat zij zich uit 

betrokkenheid bij de wijk, volledig en op een positieve manier heeft geprobeerd 

in te zetten voor een leefbare Heikant. We hebben ons uiterste best gedaan. 

Helaas heeft al onze tijd, inzet en energie geleid tot NIETS. Het is 

onverteerbaar dat uiteindelijk wethouder Welles en een deel van onze eigen 

volksvertegenwoordiging (D66, KERN en SP!!) dit burgerparticipatie-proces 

definitief ten grave dragen!!  
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Op het moment dat de Gemeenteraad echter besluit om de Structuurvisie 

ongewijzigd (en dus zonder burger-inbreng) goed te keuren, zullen sommigen 

leden van de Commissie hun functie neerleggen en zullen de overige zich beraden. 

Het is nu eenmaal onbestaanbaar dat de inzet en de inbreng van de burgers in 

Gennep-Zuid op dergelijke manier door Gemeenteraad, wethouder en Gemeente 

Gennep worden gefrustreerd….. 

 

Commissie de Heikant 

Wijkraad Gennep-Zuid 

 

Huub van Benthum 

Hans Elevelt 

Liesbeth Hubertus 

John Michels 

Koen Noij 

Nicole Wuestenenk                                                   


