
Geachte voorzitter, commissieleden en college,  

We willen om te beginnen het college maar in het bijzonder Ben Hiddinga danken voor zijn 

toekomstgerichte, transparante en realistische houding tijdens het onderhoud met het 

stichtingsbestuur in november 2019 en de memo die aansluitend namens het college is opgesteld en 

vanavond met de commissie zal worden besproken. De memo alsmede het schrijven welke we als 

eigenaren hebben ontvangen is bijzonder positief ontvangen. Met name het gegeven dat het college 

mogelijkheden ziet om onder voorwaarden ’t Isselt formeel een woonwijkfunctie te geven word 

natuurlijk omarmt.  Ook willen we Thomas van Rijbroek en Gerben van der Steen danken voor hun 

support aangaande dit proces. Daarnaast danken we u als commissie voor het agenderen van ’t Isselt 

voor de vergadering van vanavond en hiervoor de tijd te willen nemen. Verder wil ik Dorien de 

Keyzer bedanken voor haar support aangaande het vergaderen via het digitale platform. 

Zoals vaker aangegeven tijdens eerdere inspraken is er op basis van vele aspecten een contrast 

ontstaan tussen de originele plannen voor ’t Isselt van toen en ’t Isselt zoals we deze vandaag 

allemaal kennen. Dit contrast heeft er toe geleid dat we vanuit onze zijde middels vele gesprekken 

binnen het politieke landschap, inspraken tijdens commissievergaderingen en een onderhoud met de 

verantwoordelijk wethouder hebben gevraagd of er bereidheid is om naar mogelijkheden en 

voorwaarden te kijken om ’t Isselt formeel een woonwijkfunctie te geven.  

We zijn erg content met het gegeven dat met het vernieuwde woningbeleid van Oude IJsselsteek er 

is gekozen voor een meer kwalitatieve benadering dan beperkende kwantitatieve benadering. 

Met betrekking tot de kaders in deze memo zijn er enkele aspecten die we willen belichten. Zo is het 

college van mening dat een aanvraag tot bestemmingsplanwijziging een “allen-of niemand” karakter 

zou moeten hebben. We kunnen ons voorstellen dat een mix van woon en recreatiebestemmingen 

niet wenselijk is en om die reden hebben we reeds geïnventariseerd hoe alle eigenaren tegenover ’t 

Isselt als woonwijk staan. We hebben aansluitend nadat alle eigenaren door het college werden 

aangeschreven, de 67 eigenaren die ’t Isselt kent gevraagd of zij middels het ondertekenen van een 

daarvoor opgesteld document, te kennen wilde geven ’t Isselt graag als een woonwijk of woonerf te 

zien, het bestuur te machtigen om in zijn/haar belang de beoogde aanvraag 

bestemmingsplanwijziging in te dienen, het bestuur als gesprekspartner met de gemeente te laten 

fungeren en zodra als onderdeel van dit proces hierover besluiten genomen moesten worden deze 

bij meerderheid van stemmen te nemen tijdens een door het bestuur uitgeschreven vergadering van 

deelnemers, lees eigenaren. Van 64 eigenaren, lees 96% hebben we dit document ondertekend 

ontvangen en 3 eigenaren hebben te kennen gegeven zeker niet onwelwillend tegenover ’t Isselt als 

woonwijk te staan maar geven er de voorkeur aan om hierover individueel en niet eerder tot dat er 

een concreet voorstel op tafel ligt, een definitief besluit te nemen. Als bestuur vragen we ons af, in 

geval er een concreet voorstel tot bestemmingswijziging op tafel ligt, 96% van de eigenaren instemt 

met dit voorstel, in hoeverre het dan redelijk is om 100% als voorwaarde te benoemen. 

De passage waarin word beschreven dat er op ’t Isselt word gewoond in het groen kunnen wij niet 

geheel beamen daar het aanwezige groen niet anders is als in voorkomende andere reguliere 

woonwijken. Met enkel de kleine bomenwal in het midden en de bomen in de achtertuinen kun je 

niet spreken van een groene bosrijke omgeving die aanvullende bouwmogelijkheden conform de 

reguliere wetgeving hieromtrent in de weg zouden staan. 

Met betrekking tot de financiële kaders kunnen wij beamen dat een bestemmingswijziging vooral het 

belang van de eigenaren dient wanneer ’t Isselt een reguliere woonwijkfunctie krijgt met alle rechten 

en plichten die elke andere reguliere woonwijk ook kent. Alvorens de financiële voorwaarden en 

consequenties in een concreet voorstel beschreven kunnen worden, is het, zoals wij eerder hebben 



aangegeven belangrijk om eerst te inventariseren of er tekortkomingen bestaan met betrekking tot 

de functie van ’t Isselt als woonwijk. Als bestuur willen we graag betrokken worden bij deze 

inventarisatie en hebben daarbij een situatie voor ogen waarbij we samen met de gemeente 

voorkomende aspecten zullen afstemmen. In onze beleving zal deze werkwijze kunnen resulteren in 

breed draagvlak binnen zowel het college, de raad alsmede alle eigenaren.  We zijn het eens dat 

mogelijke kosten niet met gemeenschapsgelden gedragen moeten worden maar door de direct 

belanghebbenden. We vinden het echter wel belangrijk te benoemen dat we de gewenste 

voorziening voor de kosten die de gemeente maakt bij overname van de openbare ruimte niet gepast 

vinden omdat op basis van de jarenlang betaalde volledige gemeentelijke belastingen aan deze 

voorziening reeds invulling is gegeven. 

Over de meeste voorwaarden is reeds uitgeweid maar we willen nog wel opmerken dat we graag 

zien dat er bij de voorwaarde waarbij er als onderdeel van het eindresultaat geen sprake mag zijn van 

illegale bouwwerken, deze kan worden getoetst conform de reguliere omgevingswet in de situatie 

van woonwijk. 

We zouden graag vernemen in hoeverre de commissie content is met de memo van het college, onze 

zienswijze daarover en of zij van mening is dat dit als geheel tot breed draagvlak kan lijden binnen de 

raad. We spreken de verwachting uit dat de commissie aangaande de memo het college dusdanig 

adviseert dat er aansluitend een concreet voorstel tot bestemmingsplanwijziging gerealiseerd kan 

gaan worden welke breed draagvlak zal hebben binnen zowel het college, de raad alsmede alle 

eigenaren.   

We spreken de verwachting uit dat binnen het politieke landschap de huidige mogelijkheden om ’t 

Isselt naar een woonwijk te brengen herkent en benut zullen worden, dat ook de commissie bereid is 

een toekomstgerichte houding hierin te nemen en het college en raad hierin positief wil adviseren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens stichtingsbestuur woonbelangen ’t Isselt, 

Wouter Heukshorst 

Voorzitter 

 


