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“Mensen willen gehóórd worden”
Interview met voorzitter bezwaarcommissie

Hoe bepaalt u of een bezwaar 
terecht of onterecht is?
Een besluit mag natuurlijk niet strij-
dig zijn met de wet- en regelgeving. 
En ook bekijken we of de gemeente 
alle belangen gewogen heeft. 

Is dat niet hetzelfde als wat de 
rechter doet?
Je zou kunnen zeggen dat wij in 
‘het voorportaal’ van de rechter 
zitten. De behandeling in onze 
commissie leidt er meestal toe dat 
de rechter er niet aan te pas hoeft 
te komen. Dat is voor alle partijen 
prettiger.

Is het te vergelijken met de Rij-
dende Rechter?
Er zijn inderdaad raakvlakken. We 
zitten met twee en soms drie belan-
genpartijen aan tafel en luisteren 
goed naar hun argumenten. Maar 
bij de Rijdende Rechter spreken de 
partijen tevoren af dat ze zich zul-
len neerleggen bij zijn uitspraak. 
Wij geven ‘slechts’ een advies aan 
het college van B&W. In de praktijk 
nemen ze ons advies overigens bij-
na altijd over.     

Is uw commissie onafhankelijk?
Jazeker, de commissieleden zijn on-
afhankelijk van de gemeente. Wel is 
onze ambtelijk secretaris in dienst 
bij de gemeente. Zij bewaakt de 
tijdsplanning en assisteert ons bij 
het nauwkeurig formuleren van 
ons advies.  

U kunt adviseren een besluit te 
handhaven of in te trekken. Of 
zijn  er nog meer smaken?
Jazeker. Het komt voor dat we 
vinden dat het besluit op zichzelf 
juist is, maar dat de argumentatie 
tekortschiet. Dan adviseren wij het 
college om daar nog eens goed 
naar te kijken. Soms is het toerei-
kend dat de gemeente enkele for-
muleringen aanpast, maar het kan 
ook verstrekkender zijn. Zo viel het 
ons enkele jaren geleden op dat 
de gemeente zich bij het verlenen 
of weigeren van kapvergunningen 
niet kon baseren op duidelijke 
uitgangspunten. Dat hebben we 
naar voren gebracht en het heeft 
ertoe geleid dat de gemeente 
criteria heeft opgesteld voor wat 
een boom waardevol maakt. Als 

bomen daaraan voldoen, moeten 
er echt heel zwaarwegende argu-
menten zijn om ze te mogen kap-
pen. 

De gemeente neemt besluiten 
over heel uiteenlopende onder-
werpen. Heeft uw commissie van 
al die onderwerpen verstand?
Onze commissie bestaat uit zes 
leden. Voor allen geldt dat zij het 
commissiewerk naast hun  hoofd-
baan doen. Dat is meestal werk in 
de juridische sfeer, maar ieder com-
missielid heeft zijn eigen specialis-
men. Afhankelijk van de onderwer-
pen bepalen we welke leden bij de 
zitting aanwezig moeten zijn. 
 
Hoe gedragen de partijen zich 
tijdens  zittingen tegenover el-
kaar? Gaat het er heftig aan  toe? 
Meestal is de sfeer gemoedelijk. 
Als de kwestie zich ervoor leent, 
bevorder ik dat de partijen nog tij-
dens de zitting tot een oplossing 
komen. Ook komt het voor dat de 
bezwaarmaker al tijdens de zitting 
laat merken begrip te hebben voor 
de argumenten van de gemeente. 
Het helpt natuurlijk wel wanneer 
de vertegenwoordiger van de ge-
meente serieus op de bezwaren 
reageert. 

En is dat meestal het geval?
Ja, ik vind dat de ambtenaren res-
pectvol op de bezwaarmakers re-
ageren. Misschien is dat ook wel 
een van de belangrijkste effecten 
van onze zittingen. Mensen willen 
dat hun verhaal gehóórd wordt 
en dat hun bezwaren serieus ge-
nomen worden. Zowel door de 
commissie als door de aanwezige 
ambtenaar.

U draait al jaren in deze commis-
sie mee. Begint het nog niet saai 
te worden?
Nee hoor! Iedere zaak is weer an-
ders. Niet alleen in juridische zin, 
want uiteindelijk gaat het steeds 
om de levens en de verhalen van 
mensen. En elk argument is het 
waard om de aandacht van het ge-
meentebestuur te krijgen.  

Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan bezwaar 
maken. De gemeente legt het bezwaar voor aan een commissie van 
deskundigen. Hoe gaat zo’n commissie te werk en wat is precies haar 
taak? We vroegen het aan Selma van Velsen, voorzitter van de Naar-
dense commissie bezwaarschriften. 

Inloopbijeenkomst  
rioleringsproject Thijssepark
Op donderdagavond 11 decem-
ber vindt in basisschool De Twee-
master de vierde bewonersavond 
plaats van het project J.P.Thijsse-
park en Keverdijk-West. Het is de 
afsluitende bijeenkomst van een 
project waarbij de gemeente de 
vervanging van het riool benut 
om in samenspraak met de in-
woners van de wijk de openbare 
ruimte anders in te richten. Op 11 
december krijgen de bewoners 
het voorstel voor het definitieve 
ontwerp van de herinrichting te 
zien. 

Het betreft een inloopbijeenkomst. 
U kunt binnenlopen vanaf 19.00. 
De eindtijd van de bijeenkomst is 
22.00 uur. Om iedereen goed te 
woord kunnen staan, proberen wij 
net als tijdens de vorige bijeen-
komst de spreiding van binnen-
komst te bevorderen. We vragen u 
vriendelijk om rekening te houden 
met de volgende indeling naar 
straat:
- Tussen 19:00 en 20:30 zijn met 

name de bewoners van de vol-
gende straten welkom: Kolonel 
Michaelstraat, E. de Bruijnstraat, 
Plein 1940-1945, Keverdijk (nr. 67 
t/m 79), Churchillstraat, Dubelaar-
staat.

- Vanaf 20:30 zijn met name de be-
woners van de volgende straten 
welkom: Keverdijk (nr. 81 t/m 93), 

Roerdompstraat, Aalscholver-
straat, Lepelaarstraat, Nesciohof 
en Jac. P. Thijssepark.  

Tweemaal een korte presentatie
Op twee tijdstippen vindt een kor-
te presentatie plaats: om half acht 
en om negen uur. Hierin wordt het 
voorstel voor het Definitieve Ont-
werp getoond en wordt toegelicht 
wat de gemeente heeft gedaan 
met de adviezen en reacties van 
de bewoners op het Voorlopig Ont-
werp. Verder wordt ingegaan op de 
boomkeuze en op de nieuwe open-
bare verlichting.

Reactieperiode
Tot en met 31 december 2014 
kunnen via een formulier reacties 
worden gegeven op het Definitief 
Ontwerp (DO) voor zover dit afwijkt 
van het Voorlopige Ontwerp. Dit 
formulier is verkrijgbaar op 11 de-
cember en is (evenals het DO) vanaf 
dan te vinden op www.naarden.nl.   
(Homepage: ‘Actueel’; ‘Projecten’; 
‘J.P. Thijssepark en Keverdijk-West’)

Afhankelijk van reacties worden in 
het DO eventueel nog kleine aan-
passingen aangebracht. In januari 
gaat het college het DO vaststellen, 
waarna aan de gemeenteraad ge-
vraagd wordt om het geld beschik-
baar te stellen dat voor de uitvoe-
ring nodig is. 

Fusiecommissies op 8 december
Op maandagavond 8 december 
vinden in het gemeentehuis van 
Bussum tegelijkertijd twee fusie-
commissies plaats. Deze commis-
sies bestaan uit raadsleden van 
Naarden, Muiden en Bussum en 
hebben de taak besluiten voor te 
bereiden met betrekking tot de fu-
siegemeente Gooise Meren en de 
taken die nu al gezamenlijk worden 
uitgevoerd. De ene commissiever-
gadering gaat over de huisvesting 

van de nieuwe gemeente, de ande-
re over verordeningen (wetgeven-
de regelingen) in het kader van de 
Participatiewet. 

Beide vergaderingen zijn openbaar 
en beginnen om 20.00 uur. U vindt 
de stukken op de homepage van 
de website van de gemeente Naar-
den (www.naarden.nl) onder de 
fusieknop.  

Vlnr. Joyce Kramer (secretaris van de commissie), Selma van Velsen  
(voorzitter), Merlijn Ramondt en Jan Schellekens. De overige leden zijn:  
Loes Wijnbergen, Renée van Bommel en Gerrit Kasander.  FOTO: BOB AWICK

Verkeersbesluit afrit A1 bij Churchillstraat
Om de verkeersituatie veiliger 
te maken heeft de minister van 
Infrastructuur en Milieu beslo-
ten op de afrit van de A1 nabij 
de Churchillstraat de maximum-
snelheid bij het binnenrijden van 
Naarden te verlagen van 80 naar 
50 km/u. Ook wordt een bord 
‘einde autosnelweg’ geplaatst. 

Tegen dit besluit kan t/m 31 de-
cember 2014 bezwaar worden ge-
maakt. Het bezwaarschrift moet 
gericht worden aan: de Minister 
van Infrastructuur en Milieu en 
worden gezonden aan de hoofd- 
ingenieur-directeur van Rijkswa-
terstaat West-Nederland Noord, 
Postbus 3119, 2001 DC te Haarlem. 

Het bezwaarschrift dient te be-
vatten: naam, adres en handteke-
ning van de indiener; de dagteke-
ning; omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht 
(RWS2014-50287); de gronden van 
het bezwaar.
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Parkeerverbod Zwarteweg 
Bussum
Het gemeentebestuur van Bus-
sum heeft besloten om op de 
Zwarteweg aan de Bussumse 
zijde een parkeerverbod in te 
stellen tussen de Floralaan en de 
Sandtmannlaan (Naarden). 

Deze maatregel wordt genomen 
om de doorgang te garanderen 
voor voertuigen van de hulpdien-

sten en de GAD en voor een bus die 
wekelijks kinderen ophaalt bij de 
Emmaschool. Bent u het niet eens 
met dit besluit, dat kunt u tot 6 ja-
nuari 2015 bezwaar maken bij de 
gemeente Bussum. 

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met mevrouw Van Dijk van de ge-
meente Bussum, tel. (035) 69 28 876. 
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Gemeentehuis Bussum wordt gemeentehuis Gooise Meren 
Het gemeentehuis van Bussum 
wordt de centrale locatie van de 
nieuwe gemeente Gooise Meren. 
Dat is de kern van een voorstel 
dat op maandag 8 december 
wordt besproken in de Fusiecom-
missie en waarover een week la-
ter een besluit wordt genomen in 
de Fusieraad. 

In opdracht van de drie gemeen-
teraden heeft een ambtelijke kern-
groep verschillende varianten met 
elkaar vergeleken: huur, nieuw-
bouw en gebruik van de bestaande 
gemeentelijke huisvesting. Laatst-
genoemde variant blijkt verreweg 
de goedkoopste. De kerngroep 
komt tot de conclusie dat het mo-
gelijk en wenselijk is om de gehele 
ambtelijke dienst (uitgezonderd de 
buitendienst) in één locatie onder 
te brengen, namelijk in het ge-
meentehuis van Bussum. Behalve 
vanuit kostenoogpunt is dit ook 

goed voor de efficiency en voor de 
samenwerking van de ambtelijke 
diensten. Er moet wel een verbou-
wing worden uitgevoerd. Mocht 
die niet op 1 januari 2016 voltooid 
zijn, dan blijft het huidige kantoor 
van Naarden beschikbaar. 

Gevolgen voor de dienstverle-
ning 
De gemeente Gooise Meren wil 
een hoogwaardige kwaliteit van 
dienstverlening bieden. Daarbij 
staat de vraag van inwoners, on-
dernemers en instellingen centraal. 
Dat kan prima vanaf één centrale 
locatie. De dienstverlening vindt 
plaats via verschillende kanalen 
(balie, telefoon, post, -email, inter-
net en sociale media). De zogehe-
ten ‘front-office’ (de plek waar het 
dienstverleningscontact tussen ge-
meente en inwoners zich afspeelt) 
beperkt zich niet tot het gemeen-
tehuis. Aanvullende mogelijkhe-

den zijn bijvoorbeeld: een rijdend 
loket, huisbezoek, bezorgdienst en 
een ophaalpunt in de wijk. Verder 
wordt gestreefd naar dienstverle-

ning op afspraak. 
Het huisvestingsvoorstel en de 
diverse bijlagen zijn te raadple-
gen op de websites van de ge-

meenten Naarden, Muiden en 
Bussum onder de Fusieknop – 
vergaderstukken. 
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Gemeentehuis Bussum            Foto: tom Scherder


