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BIJLAGE: TIJDELIJKE KLANKBORDGROEP INRICHTING OPVANGLOCATIE DE DEL 
 

 
A. Doel 

 
1. De klankbordgroep heeft tot doel om mee te denken en te adviseren over de (ruimtelijke) inrichting van de 

beoogde opvanglocatie aan De Del en de directe omgeving. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 
- werkzaamheden in de aanloop naar de plaatsing van de noodwoningen: omgaan met werkverkeer, 

waarborgen van de veiligheid m.b.t. werkverkeer, zo veel mogelijk voorkomen van overlast door de 
werkzaamheden etc.;  

- groen: afstemmen van werkzaamheden in het groen op het perceel – snoeien, maaien, kappen etc., 
o.b.v. een locatietekening en de beschikbare flora & faunascan. De intentie van de gemeente is om 
terughoudend om te gaan met het verwijderen van groen en bomen op het perceel en om de 
natuurlijke reeds aanwezige groenbeschutting naar naastgelegen percelen zo veel mogelijk te 
behouden; 

- de ontsluiting van het perceel naar de openbare weg, zowel gedurende de werkzaamheden als in de 
fase waarin de noodwoningen bewoond worden;  

- de (ruimtelijke) oriëntatie van de noodwoningen op het perceel (plaatsing woningen t.o.v. omliggende 
percelen, ingang woningen etc.); 

- parkeren en parkeergelegenheid op (en rond) het terrein; 
- overige zaken rondom de inrichting van het terrein (bijv. plaatsing van een opslagruimte voor fietsen 

etc., looppaden etc.).  
 
2. We zien dat er ook meedenkkracht is op andere onderwerpen dan de inrichting van het terrein. 

Bijvoorbeeld ten aanzien van hulp en de inzet van vrijwilligers, ten aanzien van het maken van afspraken 
over leefregels en het voorkomen van overlast, of mooie ideeën over het welkom van de vluchtelingen. De 
gemeente is ook hier bereid om het gesprek met in- en omwonenden aan te gaan. Dat kan één op één; in 
bredere informatiebijeenkomsten; en waar nodig ook door t.z.t. een (andere/nieuwe) klankbordgroep in te 
stellen. De samenstelling van deze evt. nieuwe klankbordgroep(en) kan dus anders zijn, net als het doel. 
We focussen ons nu op wat op zeer korte termijn nodig is, om het perceel tijdig in gereedheid te brengen 
voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne.  
 
 

B. Periode 
 

3. De klankbordgroep wordt ingesteld gedurende de ‘tekentafel-fase’ op weg naar de opening van de 
opvanglocatie rond 1 april 2023. De klankbordgroep heeft dus een tijdelijk karakter.  
 

4. De klankbordgroep start zo snel mogelijk, medio februari, en eindigt naar verwachting in de laatste week 
van maart of de eerste week van april. De klankbordgroep is dus zo’n 7 of 8 weken actief. Daarna stopt 
deze klankbordgroep. De verwachting is dat de klankbordgroep in deze periode ca. 3 keer bij elkaar komt 
(in te vullen naar behoefte), met name in de eerste weken. We houden er rekening mee dat de 
klankbordgroep ook (bij daglicht) een keer ter plekke op het perceel de situatie bekijkt.  
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C. Leden 
 

5. De tijdelijke klankbordgroep bestaat uit een groep inwoners van Rozendaal, direct aan- en omwonenden 
van het perceel aan De Del. Het kan om inwoners gaan die direct aanwonenden zijn (aangrenzende 
percelen of naastgelegen woningen), en om inwoners die zich direct omwonenden voelen.  
 

6. In praktische zin is het noodzakelijk een bovengrens te stellen aan het aantal leden van de klankbordgroep. 
Stelregel is dat een goed gesprek, met ruimte voor een ieder om actief mee te praten, vraagt om een tafel 
met maximaal 12 personen. Vanuit de gemeente zijn 3 personen standaard aanwezig. Dat betekent dat we 
maximaal 9 omwonenden zoeken die de komende weken in deze klankbordgroep actief willen zijn. Het is 
aan ons gezamenlijk – gemeente en inwoners – om tot een goede groep met een werkbare grootte te 
komen.  

 
We kunnen ons de volgende groep voorstellen, en vragen u om onderling in gesprek te gaan wie er (met 
de blik vanuit een bepaalde straat of buurt) aan de groep wil deelnemen:  
- 1 persoon vanuit de straat De Del (directe buren, aangrenzend perceel); 
- 1 of 2 personen vanuit de Schelfhoutlaan, m.n. huisnummers 1 t/m 7 (deels aangrenzende percelen); 
- 1 of 2 personen vanuit de Mr. Van Hasseltlaan, huisnummers 34 (naastgelegen perceel op de hoek) en 

aftellend t/m huisnummer 22 (hoek); 
- 1 of 2 personen vanuit de naastgelegen bocht in de Kapellenberglaan, zo ongeveer huisnummers 20 

t/m 28 (even) en/of huisnummers 25 t/m 37 (oneven); 
- 1 of 2 personen vanuit de Delhoevelaan; 
- 1 of 2 personen vanuit de Bremlaan en/of het noordelijker gelegen gedeelte van de Kapellenberglaan.  
 
Bovenstaande lijst telt op tot maximaal 11 personen. We geven nadrukkelijk de wens mee om deze groep 
te beperken tot 9 personen.  
 

 

D. Basisafspraken over verantwoordelijkheden en communicatie 
 
7. De gemeente spant zich in om de adviezen en wensen van de klankbordgroep zo veel mogelijk mee te 

wegen en waar mogelijk een plek te geven in de uitvoering van werkzaamheden op en rond het terrein. De 
gemeente is daarbij begrenst door technische, ruimtelijke en financiële mogelijkheden. De gemeente spant 
zich in om in alle gevallen uit te leggen waarom we (in voorkomende gevallen) soms toch besluiten een 
advies van de klankbordgroep níet op te volgen.  
 

8. De leden van de klankbordgroep spannen zich er zo veel mogelijk voor in om (ook) de meningen van hun 
straat-/buurtgenoten mee te nemen in de gesprekken in de klankbordgroep. De leden van de 
klankbordgroep zijn formeel geen vertegenwoordigers van hun buurt (en kunnen in die zin ook niet door 
de gemeente of door medebewoners aangesproken worden op het resultaat van de inspanningen), maar 
het is wel wenselijk als de leden van de klankbordgroep suggesties van andere inwoners in hun buurt mee 
naar de tafel kunnen nemen.  

 
9. De gemeente communiceert actief en regelmatig naar álle inwoners terug over de resultaten van de 

gesprekken en de gemaakte afspraken, met name via de website https://www.rozendaal.nl/oekraine-
rozendaal/ en via voortgangsberichten in ‘In de Roos’. Het staat de leden van de klankbordgroep vrij om 
met een ieder te spreken over hetgeen er in de klankbordgroep is besproken en afgesproken.  

 
10. De klankbordgroep neemt geen besluiten. De gemeente is en blijft eindverantwoordelijk voor het nemen 

van besluiten en het uitvoeren (of laten uitvoeren) van de werkzaamheden.  
 
 

----- 
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