Geachte voorzitter en commissieleden,

22 juni 2020

Werkgroep Trekdijk heeft een onderzoek gehouden onder de bewoners van Nieuw- en St.
Joosland.
De werkgroep heeft dit gedaan om twijfels over het draagvlak van de door de werkgroep
aangedragen en nog aan te ontwikkelen alternatieven duidelijk te krijgen.
Ook de conclusie van het college dat er vanuit hun optiek geen draagvlak zou zijn voor de
uitvoering van de aangedragen alternatieven was een belangrijke reden om dit onderzoek
te doen. De uitslag is aan alle leden van de commissie verzonden zodat ieder de
gelegenheid heeft om de inhoud tot zich te nemen.
Graag delen we de belangrijkste onderdelen van de uitslag met de commissie en hopen we
dat de uitslag een belangrijke bijdrage krijgt in de verdere besluitvorming.
De enquête is huis aan huis verspreid bij alle inwoners van Nieuw- en St. Joosland.
In totaal zijn er 594 formulieren verspreid. 53% van de verspreide formulieren zijn terug
ontvangen. Elk formulier gaf per adres de mogelijkheid om de mening van alle bewoners
boven 16 jaar te weergeven.
Ik wil me richten op de belangrijkste onderdelen van de uitslag .
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89% van alle respondenten heeft aangegeven het scenario van de werkgroep te
verkiezen boven dat van het college/raad.
67% van alle respondenten heeft aangegeven achter verplaatsing van de sportvelden te
staan, als dit nodig is om het scenario van de werkgroep te realiseren. 21% heeft
aangegeven dit niet te willen en 12% geeft aan geen mening te hebben.
58 % van alle respondenten heeft aangegeven achter het initiatief te staan voor het
realiseren van verblijfsaccommodatie op de Trekdijk. 35% heeft aangegeven dat niet te
willen en 7% heeft geen mening.
Opmerking daarbij is dat meerdere inwoners daarbij een AZC willen uitsluiten.
95% van alle respondenten heeft aangegeven een dokterspost op de Trekdijk en of op
een centrale plek in het dorp te willen.
79% van alle respondenten heeft aangegeven geen logistieke bedrijvigheid te willen op
de Trekdijk.
72% van alle respondenten ervaart een onveilige verkeerssituatie in en om het dorp.
64 % van alle respondenten heeft aangegeven achter het initiatief te staan om op de
Trekdijk CO2 reducerende activiteiten te ontwikkelen. Zoals zoetwateropslag, zonneenergie, etc.14% ziet dit niet zitten en 27% heeft geen mening.

Daar waar eerder door het college werd gesteld dat er onvoldoende draagvlak is onder de
inwoners om de aangedragen alternatieven van de werkgroep verder uit te werken is uit
het onderzoek duidelijk geworden dat hiervoor een groot draagvlak is.
De werkgroep vraagt zich af hoe het college zijn onderzoek heeft uitgevoerd en aan deze
informatie is gekomen?
De werkgroep vraagt zich af of het college al een oordeel heeft gevormd hoe ze het dossier
Trekdijk gaan invullen, en wij door het college gezien worden als niet meer ter zake
doende participant.

Zowel het ambtelijke apparaat als het college heeft de afgelopen maanden de
communicatie niet transparanter gemaakt en de controlerende taak van de raad is naar de
mening van de werkgroep niet optimaal geweest.
Dat we als werkgroep werden uitgesloten om inhoudelijk mee te kunnen praten over de
exploitatieopzet en dat de communicatie rondom het archeologisch onderzoek te wensen
over liet, versterkt het gevoel dat we niet serieus worden genomen.
De besloten vergaderingen dragen ook niet bij aan openbaarheid van bestuur.
Ook de reactie van de wethouder Aalbers, op de motie van SP en D66 over
afvalverwerking op de Trekdijk was allesbehalve geruststellend en leek erg politiek
gestuurd.
Werkgroep Trekdijk is voor openheid en transparantie en wil graag dat het
participatietraject weer wordt geactiveerd.
Op 4 april 2018, bij de start van de nieuwe raadsperiode, schreef journalist Maurits Sep
onder de kop analyse een artikel, waarvan ik graag een kort stukje wil weergeven waarin
Burgemeester Harald Bergmann de raadsleden toesprak:
,,Raadsleden dragen een grote verantwoordelijkheid, de inwoners vertrouwen erop dat hun
stem in de raadszaal zal worden gehoord. Weest u zich daarom altijd bewust van uw
positie en de functie die u nu vervult. Integriteit is meer dan ooit aan de orde en de meetlat
van zuiverheid geldt nu ook voor u.’’
Geef daarom nu betekenis en invulling aan deze woorden en laat een kleine kern als
Nieuw- en St. Joosland, waarvan 89% van de inwoners, zich uitspreekt voor het scenario
van de werkgroep niet in de kou staan.
Aan de werkgroep is beloofd dat het gepresenteerde alternatief verder uitgewerkt kon
worden en dat daar ook ruimte voor is om verder onderzoek te doen.
De werkgroep heeft veel extra werk, tijd en kosten gemaakt om aan het college duidelijk te
maken dat de conclusie van hun onderzoek over draagvlak onder de bewoners van Nieuwen St. Joosland niet juist was.
Ook door de coronacrisis heeft de werkgroep tijd verloren zien gaan.
De werkgroep vraagt aan de commissie en het college om de werkgroep meer tijd te
geven. We naderen de vakantieperiode en verwachten dat dit ook weer een vertraging op
gaat leveren. Voor de raadsvergadering van september is het ons inziens niet mogelijk om
alle alternatieven uitgewerkt te hebben.
Tot slot spreekt de werkgroep uit dat we het participatietraject graag weer op een
constructieve wijze kunnen voortzetten. We geloven nog steeds dat het mogelijk is ons
dorp te behouden zonder overlast gevende industrie.
Tot slot,
De werkgroep wil graag de onderzoeksresultaten aan alle politieke partijen die daar
behoefte aan hebben toelichten. Daarbij is er ook meer ruimte om de alternatieve
mogelijkheden voor de Trekdijk te bespreken.
Bedankt voor u aandacht.
Namens de werkgroep Trekdijk.
Harrie Kokx

