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VERZONDEN PER E-MAIL AAN DE GRIFFIER (GRIFFIE@OUDE-IJSSELSTREEK.NL) MET VERZOEK 
OM ONTVANGSTBEVESTIGING 
 
 
College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Oude IJsselstreek 
Postbus 42 
7080 AA Gendringen 
 
 
Ulft, 9 augustus 2022 
 
 
Betreft: bezwaarschrift tegen realisatie flexwoningen in Zeskamp Park Ulft, middels uw brief met kenmerk 

363617 d.d. 30 juni 2022 
Ons kenmerk: 20220809 – bezwaar flexwoningen Park Zeskamp 
 
 
Geachte college van burgemeester en wethouders en raadsleden, 
 
De gemeente Oude IJsselstreek heeft de locatie aan de Zeskamp, het park ter hoogte van de kruising van 
de Hogeweg, aangewezen als locatie voor de realisatie van flexwoningen. Het voorgaande is ons 
meegedeeld in uw brief van 30 juni 2022 met kenmerk 363617. Wij, omwonenden van deze locatie, tekenen 
door middel van deze brief bezwaar aan. Vanwege de vakantie betreft het een voorlopig bezwaar: wij 
hebben een aantal omwonenden nog niet of slechts kort gesproken en behouden ons het recht om mogelijk 
aanvullende bezwaren in een later stadium toe te voegen. 
 
 
Feiten 
Als omwonenden ontvingen wij van u bovengenoemde brief welke in bijlage 1 is toegevoegd. In deze brief 
wordt ingegaan op de realisatie van een (niet genoemd) aantal flexwoningen in het park welke planologisch 
als groene buffer tussen industriegebied De Rieze en woongebied Ulft-Noord fungeert. Dit gebied is 
bestempeld als groen en staat inmiddels lokaal bekend als het Zeskamp Park met rijke flora en fauna 
waaronder veel volgroeide bomen en diverse beschermde dieren.  
Verder is het een geliefde plek voor inwoners van Ulft-Noord om een ommetje te maken met of zonder hond 
en om elkaar (toevallig) te ontmoeten om een praatje te maken. De groene omgeving trekt ook de 
werknemers van de nabijgelegen bedrijven: zij maken in deze omgeving hun lunchwandeling. 
Voor een sfeerimpressie van het Zeskamp Park verwijzen wij naar de foto’s in bijlage 2. 
Ook maken veel inwoners en (dag)toeristen gebruik van met name de fietsknopenpuntroute die vanaf onder 
andere camping Slootermeer via de Zeskamp de Oude IJssel in Ulft-Noord oversteken om onder andere het 
DRU Industriepark te bezoeken. 
 
 
Gronden van bezwaar 
Wij, omwonenden van de aangewezen locatie voor de flexwoningen aan de Zeskamp, constateren dat de 
keuze voor deze locatie haaks staat op andere ambities en initiatieven op lokaal, provinciaal, landelijk en 
Europees vlak voor het realiseren van een groene (woon)omgeving, klimaatbestendigheid, gezondheid en 
sociale cohesie. Voor de gemeente Oude IJsselstreek zijn die onlangs onder andere belegd in het 
visiedocument ‘Maak toekomst in de Oude IJsselstreek’ 1 en het coalitieprogramma ‘Oude IJsselstreek 
maakt samen sterk’.2 
Ons bezwaar is opgebouwd uit diverse onderdelen die hierna puntsgewijs worden beschreven. 
  
1. Groenbuffer wordt aangetast 

Het Zeskamp Park is bedoeld als groene zone die een buffer is tussen industrie- en woongebied. Groen 
in de buurt is een natuurlijke buffer voor fijnstof en lawaai, die beide slecht zijn voor fysieke en mentale 
gezondheid. 
Daarnaast is herhaaldelijk door de gemeente Oude IJsselstreek aangegeven richting aanwonenden, 
alsmede richting potentiële aanwonenden, dat in het Zeskamp Park nooit gebouwd zou worden. Dit in 
verband met de verplichte groenbuffer tussen industriegebied De Rieze en het woongebied Ulft-Noord. 
Deze zogenaamde zonering is een belangrijk middel om te voorkomen dat er hinder ontstaat bij 
omwonenden.  

 

                                                 
1 Visiedocument ’Maak toekomst in de Oude IJsselstreek’.  
2 Coalitieprogramma ‘Oude IJsselstreek maakt sterkt’ voor de periode 2022-2026.  

https://toekomstvisie.oude-ijsselstreek.nl/
https://www.oude-ijsselstreek.nl/sites/default/files/2022-05/Gemeente-OudeIJsselstreek-Coalitieprogramma-DEF.pdf
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2. Groene karakter in de bebouwde kom wordt nog verder ingeperkt  
Bebouwing, ofwel gedeeltelijke verstening van dit gebied, staat haaks op het groenbeleid van de 
gemeente Oude IJsselstreek,  waaronder ‘Tegel eruit, boom erin’ 3 en speelruimteplan 'Samen naar 
buiten in de Oude IJsselstreek'.4 Dit laatste plan is onder andere bedoeld als bevordering van ravotgroen 
en natuurlijk spelen, centrale ontmoetingsplek voor jong en oud en klimaatbestendigheid.  
 
Wij gaan even nader in op de klimaatbestendigheid: 
• groen in de vorm van planten en bomen draagt bij aan de opslag van CO2; 

• groen zorgt voor reducering van de hittestress; 

• groen vermindert de kans op wateroverlast en moet dus niet verdrongen worden door flexwoningen 
met de daarbij behorende infrastructuur en buitenruimte (terras van minimaal 12 m2 en schuurtje van 
5 à 6 m2). 

Wat betreft het groene karakter van de gemeente is het misschien goed om te vermelden dat de 
gemeente Oude IJsselstreek voorkomt in de top 5 van de gemeenten in Nederland met de minste 
bomen in de bebouwde kom.5  

  
3. Biodiversiteit en flora en fauna worden ingeperkt en verstoord 

Het realiseren van flexwoningen in het Zeskamp Park zorgt naast inperking ook voor verstoring van het 
aanwezige flora en fauna. Het park telt een keur aan bomen en struiken die de biodiversiteit bevorderen. 
Daarnaast maken buizerds, eekhoorns, egels, kraaien, spechten, steenmarters, uilen en vleermuizen 
deel uit van de huidige bewoners van het park. 

 
4. Onttrekking van openbare functie 

Door het plaatsen van flexwoningen verliest een aanzienlijk deel van het park zijn openbare functie. De 
omgeving is dan niet meer uitnodigend om elkaar te ontmoeten, te ravotten, te spelen en te sporten. Het 
voorgaande is wel wenselijk: zowel sociale cohesie als bewegen bevorderen immers de gezondheid.  

 
5. De zorgvuldigheid van het proces van komen tot locaties voor flexwoningen 

Op 4 augustus 2022 heeft een afvaardiging van omwonenden een gesprek met het verantwoordelijk 
ambtelijk apparaat gehad om duidelijkheid te krijgen over de tot nu toe gelopen procedure en 
gehanteerde criteria met betrekking tot de realisatie van flexwoningen in het algemeen en specifiek voor 
het Zeskamp Park. Dit omdat de brief van 30 juni 2022 alleen maar vragen opriep. 
De conclusies die wij naar aanleiding van dit gesprek trekken zijn:  

• De criteria voor het komen van locaties voor realisatie van de flexwoningen waren vrij algemeen. 

• Er is maar een beperkt aantal locaties, met name gemeentegrond, bekeken terwijl er alternatieven 
zijn. 

• Er is weinig tot geen kennis aanwezig van de locaties; wij hebben dit in het bijzonder voor het 
Zeskamp Park geconstateerd. 

Bij dezen een opsomming van de zaken die met betrekking tot locatie Zeskamp Park niet bekend waren: 

• De toezeggingen van gemeentezijde dat in het Zeskamp Park nooit gebouwd gaat worden. 

• Het Zeskamp Park fungeert als de verplichte groenbuffer tussen industriegebied De Rieze en het 
woongebied Ulft-Noord. 

• Het Zeskamp Park heeft naast de omwonenden aan de Zeskamp en ‘het eerste gedeelte’ van de 
Hogeweg ook nog omwonenden aan het Goor en aan de Ettenseweg. Laatstgenoemden hebben de 
brief van 30 juni 2022 niet ontvangen. 

• De aangewezen locatie in het Zeskamp Park wordt omringd door bomen die zorgen voor 
schaduwvorming voor een groot gedeelte van de dag (zie de foto’s in bijlage 2). Voorgaande is niet 
geschikt voor het realiseren van Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG).  

• In het Zeskamp Park is een waterberging aanwezig ter voorkoming van wateroverlast tijdens fikse 
regenbuien. 

• Naast omwonenden en gebruikers heeft het Zeskamp Park ook nog andere belanghebbenden. Zo 
maakt schutterij ‘De Eendracht’ gebruik van de locatie om tijdens de jaarlijkse kermis de 
kermisexploitanten een verblijf met drinkwater en stroom te bieden.  

• Het ontbreken van directe winkelvoorzieningen in de nabije omgeving van het park. Er moet bijna 2 
km gereisd worden om het centrum van Ulft waar alle supermarkten liggen te bereiken. Dit stelt 
mogelijke eisen aan de toekomstige bewoners qua mobiliteit. 

 
 
 

                                                 
3 Internetpagina ‘Tegel eruit, boom erin’ van gemeente Oude IJsselstreek. 
4 Speelruimteplan ‘Samen naar buiten in de Oude IJsselstreek’.  
5 Bron: ‘De Groene Amsterdammer’ d.d. 22-02-2020. 

https://www.oude-ijsselstreek.nl/tegel-eruit-boom-erin
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/22-148a-College-Speelruimteplan-Samen-naar-buiten-in-Oude-IJsselstreek.pdf
https://www.groene.nl/artikel/bomen-als-kroon-op-elke-woonwijk
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6. Woningnood mag niet gebruikt worden als excuus als de woontevredenheid van een grote groep 
inwoners drastisch wordt ingeperkt 
In het coalitieprogramma treffen wij de volgende passage over woningnood aan: 
 

“De woningnood in onze gemeente is hoog en er moeten daarom zo snel mogelijk, veel 
woningen bijkomen. Het is een onderwerp dat sterk leeft in onze gemeente. Met name veel 
jongeren en senioren zitten te springen om woningen. Voor de leefbaarheid van onze 
gemeente is het belangrijk dat jongeren kunnen blijven wonen in onze gemeente.” 2 

 
Wat ons bevreemdt is dat er niet wordt meegenomen dat woningnood niet mag leiden tot inperking van 
de woontevredenheid van overige inwoners. In het geval van het Zeskamp Park is het aantal 
aanwonenden, recreanten en belanghebbenden immers beduidend groter dan het aantal bewoners van 
de flexwoningen. Doorslaggevende criteria bij de aankoop van de woningen door aanwonenden waren 
de rustige plek met uitzicht op groen en het park op steenworp afstand waar gewandeld en door 
kinderen gespeeld kan worden. Dit willen wij graag behouden en niet voor een duur van maar liefst 15 
jaar, wat eventueel uitgebreid kan worden tot 30 jaar, moeten missen. Daarbij is het de vraag of in het 
park de oorspronkelijke biodiversiteit en flora en fauna nog wel zullen terugkeren. 
Snelheid heeft de bovenhand:  in de periode tot 2030 wil de gemeente Oude IJsselstreek voldoen aan 
de minimale behoefte van ongeveer 100 woningen en een maximale behoefte van 250 woningen per 
jaar.2 Dit blijkt ook uit de brief van 30 juni 2022 over de flexwoningen en het gesprek dat een 
afvaardiging van omwonenden heeft gehad op 4 augustus 2022. 
Het niet belichten van het belang van omwonenden in communicatie (o.a. de diverse mediakanalen) kan 
snel polariserend werken; de praktijk in andere gemeenten leert dit. 

 
7. Flexwoningen zijn niet het antwoord op woningnood 

In de gemeente Oude IJsselstreek zijn de afgelopen jaren veel woningen gesloopt. Zo zijn er medio 
2014 in alleen al de Vogelbuurt, die nabij het Zeskamp Park ligt, 111 woningen gesloopt.6 Deze sloop 
vond vanwege de ervaren overlast in en rondom betreffende woningen eerder plaats dan gepland. Sinds 
2014 zijn aldaar diverse locaties, onder andere aan de Buizerdweg en Eksterstraat, ‘bouwrijp’ om 
permanente woningbouw te realiseren. Het doel was om binnen de voorgenomen termijn van 2 à 3 jaar 
op enkele locaties weer bouwactiviteiten te laten plaatsvinden. Als daaraan was voldaan, was de 
gemeente de afgelopen jaren in minder mate geconfronteerd met zaken als een bouwstop als gevolg 
van de stikstofcrisis en was de bouw van flexwoningen niet nodig geweest. 
Graag willen wij dit punt aangrijpen om te vermelden dat wij niet tegen woningbouw in de gemeente zijn. 
Het leefbaar houden van de gemeente door huisvestiging te bieden voor onder andere jongeren uit de 
gemeente vinden wij ook belangrijk. Wij zijn van mening dat het realiseren van flexwoningen een dure 
oplossing (aankoop woningen, infrastructuur etc.) is terwijl er locaties zijn waar op zeer korte termijn 
permanente bouw gerealiseerd kan worden. 

 
8. Flexwoningen aan het Zeskamp Park getuigt van inconsequent handelen van de gemeente Oude 

IJsselstreek met betrekking tot recente andere zaken (bouwstop in Varsseveld in 2020) 
Medio 2020 is veelvuldig in de media geweest dat er een bouwstop was in een plantsoen in Varsseveld. 
Wij vermelden hierna een aantal uitspraken van wethouder Hiddenga en enkele raadsleden. 
 

“ ’Het is de ultieme vorm van burgerparticipatie', legt Veldhorst (Lokaal Belang) uit. ‘Ik denk niet dat 
andere dorpen nog een petitie hoeven houden. Van de mening die hier heerst zouden we kunnen 
aannemen dat dit in Ulft en Netterden ook geldt.' Ook PvdA-raadslid John Haverdil vond het erg 
belangrijk dat de buurt van zich had laten horen: 'Mijn fractie stond, samen met de SP, een beetje 
alleen toen wij zeiden: 'handen af van dit park'. Verder was het een beetje stil, dus deze druk van 
onderen is heel belangrijk.” 7 

 
“Pas op de plaats 
Voor het plan aan de Koningin Emmalaan betekent het pas op de plaats. Hiddinga: ,,We stonden op 
het punt om aannemers uit te nodigen plannen in te dienen voor de uitvoering van die elf woningen. 
Dat doen we nu niet want het zou mogelijk voor niks zijn als de raad op deze plek geen woningbouw 
meer wil. We drukken nu op de pauzeknop.” 
Voor alle kernen 
De gemeenteraad zou wat Hiddinga betreft nu ,,generiek beleid voor plantsoenen in alle kernen van 
Oude IJsselstreek” moeten opstellen. Mogelijk dat de raad met nieuwe richtlijnen komt die wel 
passen bij de wensen in Varsseveld en de andere kernen.” 8 

 
Twee jaar na dato moeten wij constateren dat wederom door de gemeente gekozen is om een stukje 
groen op te offeren voor woningbouw. Wij vinden het voorgaande getuigen van inconsequent handelen. 

                                                 
6 Bron: nieuwsbrief van juni 2014 over Vogelbuurt en Biezenakker:  
7 Bron: artikel ‘Buurt Varsseveld reikt petitie uit aan raad’ van 17 juni 2020 van Regio 8. 
8 Bron: artikel ‘Petitie houdt bouwplan elf huizen in het groen in Varsseveld tegen’ van 12 juni 2020 van De Gelderlander. 

https://vogelbuurtbiezenakker.nl/images/stories/downloads/nieuwsbrief_19-def.pdf
https://www.regio8.nl/buurt-varsseveld-reikt-petitie-uit-aan-raad
https://www.gelderlander.nl/oude-ijsselstreek/petitie-houdt-bouwplan-elf-huizen-in-het-groen-in-varsseveld-tegen~a99c99e7/
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Conclusie 
Gezien alle punten van bezwaar die hiervoor zijn genoemd is er voldoende aanleiding om het plan om 
flexwoningen te realiseren op de locatie aan de Zeskamp, het park ter hoogte van de kruising van de 
Hogeweg, geen doorgang te laten vinden. Verdere kosten, lees gemeenschapsgelden, kunnen beter 
besteed worden aan een snelle realisatie van permanente bouw op de reeds beschikbare locaties. Op die 
manier kunnen alle aanwonenden, inwoners uit Ulft-Noord, recreanten en (dag)toeristen volop blijven 
genieten van alle facetten die het Zeskamp Park nu in zich heeft. Een petitie die binnenkort aan u wordt 
overhandigd, bij voorkeur op locatie, zal dit onderstrepen. 
Vanwege de vakantie betreft het een voorlopig bezwaar: wij hebben een aantal omwonenden nog niet of 
slechts kort gesproken en behouden ons het recht om mogelijk aanvullende bezwaren in een later stadium 
toe te voegen. Daarnaast moeten wij de informatie die wij naar aanleiding van ons gesprek van 4 augustus 
2022 met uw ambtenaren is toegezegd nog nader bestuderen. Wij zijn nog in afwachting van een deel van 
deze informatie.  
 
 
Daarnaast verzoeken wij u op voorhand, indien wij echt kosten gaan maken op grond van artikel 7:15 van de 
Awb, om aan ons de kosten van het bezwaar te vergoeden. 
 
Graag zouden wij onze punten van bezwaren nader toelichten bij een mondelinge behandeling van het 
bezwaar. 
 
Met vriendelijke groet, namens aanwonenden Zeskamp Park (Zeskamp en eerste gedeelte van de Hogeweg),  
 

 bewoner Zeskamp 
                          bewoner Hogeweg 
                          bewoner Hogeweg 
                          bewoner Zeskamp 
                          bewoner Zeskamp 
 
Ons correspondentieadres: 

 
Bijlagen:  
1. Kopie van brief van gemeente Oude IJsselstreek van 30 juni 2022 met kenmerk 363617. 
2. Foto’s die een sfeerimpressie geven van het Zeskamp Park. 

mailto:erinkveld.theo@gmail.com
mailto:erinkveld.theo@gmail.com


 

Bijlage 1 
Kopie van brief van gemeente Oude IJsselstreek van 30 juni 2022 met kenmerk 363617 
 

 
 
 
 



 

 
 



 

Bijlage 2 
Foto’s die een sfeerimpressie geven van het Zeskamp Park 
 
Onderstaande drie foto’s geven de schaduwrijke situatie weer op het grasveld gelegen in het Zeskamp Park begin augustus 2022. 

 

   
 
Een verdere impressie van de natuur in het Zeskamp Park. 
 

  

 

   

  

 

 
 


