
 
Dag Johan, 
 
Dank voor je mail. Prima dat je je kritisch opstelt, want dat houdt ons ook een spiegel voor. Is ook goed om 
blinde vlekken te herkennen of de aanpak zelf ook kritisch te beschouwen.  
In blauw de antwoorden op jouw vragen en opmerkingen 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pierre Hendriks 
 
Geacht bestuur, 
 
Naar aanleiding van jullie enquête deze mail. 
 
Ik vind dat Hejje Mojjer aangaande de plannen van AVG-Teunesen voor uitbreiding van de haven de plank 
volledig mis slaat en heb hier de volgende vragen en opmerkingen over: 
Plannen zoals initiatiefnemers hebben zijn gegoten in een strakke vergunningprocedure. Binnen deze 
vergunningprocedure zijn er mogelijkheden (voor belanghebbende) om bedenkingen in te dienen en 
bezwaar te maken.  
Ook is in deze procedure beschreven of en hoe ze (buurt) bewoners moeten informeren. Ook de rol van de 
gemeente is hier in beschreven. Wanneer de initiatiefnemers of de gemeente zich niet aan deze procedure 
houden, moeten ze daar zeer zeker op aangesproken worden! 
Maar Hejje Mojjer suggereert dat initiatiefnemers en de gemeente de inwoners niet aan de procedure 
houden. Mijn vraag is of de initiatiefnemers of de gemeente zich niet aan de procedure houden? 
Als antwoord op je vraag: op zich houdt men zich aan procedures, maar de informatie, communicatie, 

voorlichting, en open stellen voor opmerkingen is niet goed. 

1.De gemeente had Gennep had gezien het coalitieakkoord de alternatieve ontsluiting moeten uitwerken, 

niet moeten uitgaan van de bestaande situatie. 

Coalitieakkoord: “Haven Heijen. De uitbreiding van de haven in Heijen is in hoofdzaak een aangelegenheid van de 
betrokken ondernemers. Vanwege het belang van de uitbreiding van de haven voor de ontwikkelaars en de impact 
ervan op de omgeving, zullen wij onze faciliterende en controlerende rol nadrukkelijk nemen. We willen dat de 
uitbreiding niet alleen economische waarde oplevert, maar ook positief van invloed is op de omgevingskwaliteit en de 
verkeersveiligheid om en nabij bedrijventerrein Hoogveld. Wij zullen bevorderen dat er een alternatieve ontsluiting 
van het bedrijventerrein op de Hoofdstraat wordt gerealiseerd.” 

Verder zijn procedures formeel wel geregeld, hoewel daar ook af en toe wel een omissie is te constateren. 

Maar de gemeente heeft m.n. de uitvoering en planning in handen van de initiatiefnemers gelaten. Daar de 

verantwoordelijkheid neer gelegd. 

De informatie naar, de communicatie met en het horen van de burgers is o.i. onvoldoende geregeld en 

meegenomen.  

M.b.t. de procedures. Er is een wettelijke inspraaktermijn van 6 weken en mensen kunnen zienswijzen 

indienen. Om dat gefundeerd te kunnen doen moeten mensen zich wel kunnen verdiepen. Dat hebben wij 

gedaan, in het belang van Heijen. Vandaar ook onze opmerkingen en kritiekpunten. De gemeente en 

initiatiefnemers zouden overigens blij moeten zijn met de geleverde kritiek om hun product (plannen) te 

verbeteren, hun eventuele blinde vlekken te herkennen en de bevolking mee te nemen om zo eventuele 

weerstand te voorkomen.   

Pas na herhaaldelijk verzoek van Hèjje Mojjer aan de wethouders om in Heijen de mensen meer informatie 

te geven over de plannen m.b.t. de havenuitbreiding, is deze op 19 februari georganiseerd. Inhoudelijk 

werd daar overigens niet ze veel verteld, het ging m.n. over procedures. 

Ik zie vandaag dat er een uitnodiging van de gemeente bij alle inwoners is bezorgd m.b.t. voorontwerp 

bestemmingsplan. Daarna ligt het voorontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage. Ik lees dat dat de 

besluiten ( op grond van reacties van belanghebbenden en omwonenden) worden toegelicht. Inspraak is er 

dan niet meer. Ik lees zo niet dat er geen onderwaterdepot komt, alleen dat er eerst verder onderzoek moet 



komen. Hoe zijn de zorgen/bezwaren van de waterwoonwijk dan aangepakt? Ook de verkeersafwikkeling 

blijft bij de kern van Heijen. 

2. Initiatiefnemers: Bij de start van de plannen rond uitbreiding haven zijn wij in oktober 2015 als HM 

uitgenodigd door de initiatiefnemers Teunesen en AVG. Prima, hebben we ook hiervoor becomplimenteerd. 

De gemeente was daar niet bij. Bij die start werd gemeld dat er alleen meer ruimte nodig zou zijn voor 

zand- en grind-opslag. Die invulling werd echter gaandeweg gewijzigd. November 2016 is een informatie 

bijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemers i.s.m. de gemeente.  Daar zijn kritische vragen gesteld 

door de aanwezigen. Daar is geen verslag van gemaakt. 

Er is april 2017 ook een klankbordgroep in het leven geroepen met vertegenwoordigers van HM en de 

haven. Die is maar enkele keren bij elkaar geweest, lang niet in frequentie zoals beloofd. Volgens de 

deelnemers was dit klankbord meer ‘voor de bühne’. Zorgen of opmerkingen zijn niet of nauwelijks 

meegenomen. 

3. Als Hèjje Mojjer hebben wij gesteld op voorhand niet gekant te zijn tegen de uitbreiding van de haven 

i.v.m. werkgelegenheid. (Maar die blijkt nu zeer beperkt!) Wel wilden we dat de effecten op de leefbaarheid 

van ons dorp (verkeersveiligheid, leefomgeving) moesten zijn geminimaliseerd. Deze zaken dienden vooraf 

duidelijk te zijn: de overlast zou juist moeten worden teruggebracht, niet verhoogd. De mensen uit de haven 

hebben een nog directer probleem i.v.m. de aanpassing en de activiteiten in de haven. (Zie bijlage 

zienswijze). 

We hebben ons altijd constructief opgesteld, met als uitgangspunt dat we samen een duurzame oplossing 

moeten bedenken voor de benoemde problemen. Duurzaam , d.w.z. een oplossing voor de komende 40 

jaren die goed doordacht is, rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen voor Heijen, de 

gemeente en de initiatiefnemers. Een goede oplossing voor alle partijen die er ook voor zorgt er niet steeds 

weer bezwaren opgeroepen worden, maar dus rust en duidelijkheid geeft. 

Gaandeweg hebben wij onze zorgen regelmatig geuit, zeker na het lezen van de stukken zoals genoemd in 

het kader voorafgaand aan de enquête. We hebben meerdere brieven/mails gestuurd (voorbeeld zie 

bijlage) m.b.t. onze zorgen, ook over gesprekken die we hebben gehad met de initiatiefnemers, ook met de 

wethouders samen, waarin de wethouders de initiatiefnemers opriepen om samen met ons een oplossing 

te bedenken. We konden een deel van een verkeersonderzoek opnieuw laten doen, maar met dezelfde 

input. Daar zagen we niet zo veel heil in (zie bijlage).  

Maar er is weinig met onze zorgen en inbreng gedaan. Wij dringen voortdurend aan op gesprekken, 

duidelijkheid en werken naar en aan gezamenlijke oplossingen, maar de gemeente gaat niet met ons in 

gesprek, wijst slechts op procedures en inspraakrondes, zoekt geen uitwegen. Vandaar dat we ons ook 

hebben verdiept. 

Natuurlijk wilden we na de informatieavond van 19 februari waarbij wij de indruk hadden dat de 

meerderheid van de Heijenaren tegen is, middels een enquête weten wat de mening van de inwoners van 

Heijen is. 

Maar eigenlijk doen wij nu wat de gemeente en initiatiefnemers hadden moeten doen. De mening van de 

bevolking achterhalen! 

De kruising Hoofdstraat-Hoogveld is natuurlijk een gedrocht, maar staat toch helemaal los van de plannen 

over de haven?? Mijn vraag is wie verantwoordelijk is voor het oplossen van het verkeersprobleem 

Hoofdstraat/Hoogveld? 

Onze mening is dat de kruising en de inrichting van de Hoofdstraat staat o.i. los van de haven en moet 
sowieso worden aangepast door de gemeente. Die is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid.  
Vandaar ook de vraag is de enquête. 
 
Wat mij als ondernemer beangstigt is het feit dat Hejje Mojjer denkt hier extra eisen aan toe te kunnen 
voegen. Moet ik als ondernemer bij een vergunning aanvraag ook meteen Hejje Mojjer informeren?  
Moet ik ook problematische verkeerssituaties oplossen? Mijn vraag is of iedere ondernemer Hejje Mojjer 
moet betrekken in zijn uitbreidingsplannen? 
Nee, Johan, dat zou aanmatigend zijn. Die rol willen we uiteraard niet. 



Wat wel belangrijk is, is dat de inwoners zo veel mogelijk betrokken worden, dat er eerlijke informatie 
gegeven wordt, eventuele knelpunten worden besproken en samen oplossingen worden gezocht. Dat is o.i. 
de verantwoordelijkheid van de ondernemer en de gemeente. Wij willen daar wel op blijven attenderen. 
 
Als laatste wil ik aangeven dat de spandoeken die Hejje Mojjer heeft gefinancierd suggereren dat heel 
Heijen tegen de haven is, maar inmiddels is gebleken dat datèniet zo is! Een volgende keer graag beter 
formuleren en eventueel het woord Heijen vervangen door Hejje Mojjer!! 
Daar is inderdaad over gedacht. Gezien de reactie van de mensen in de zaal en daarna in Heijen leek dit 
toch een breed gedragen mening, niet alleen van de werkgroep Hèjje Mojjer/waterwoonwijk. Natuurlijk is 
niet iedereen tegen de uitbreiding. Maar hoeveel mensen daar wel of niet moeite mee hebben, daar komen 
we door de enquête achter. 
Als antwoord op je stelling: ja, er had beter kunnen staan: Veel mensen in Heijen….  
 
Antwoord op mijn vragen en opmerkingen op deze mail zie ik graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Johan Ronnes 
 
Dag Pierre, 
 
Ten eerste dank voor de ontzettend duidelijke reactie op mijn mail. Schets voor mij meer duidelijkheid over 
de gang van zaken.  
Over sommige zaken verschil ik van mening met Hejje Mojjer maar dat doet niet ter zake. 
Mijn gevoel zegt wel dat de gemeente vanaf het begin veel meer de regie had moeten nemen. Het kan 
natuurlijk niet zo zijn dat H.M. en Teunesen-AVG samen maar even rond de keukentafel alle problemen 
oplossen, want dat gaat nooit lukken. De gemeente moet dat coördineren! 
 
Even een andere opmerking: wanneer je een info avond houd over een bepaald onderwerp zullen de 
bezorgde burgers de zaal vullen. Dus het gevoel van zo'n avond zal altijd zijn dat de meerderheid tegen is. 
De mensen die zich niet druk maken, laten zich niet zien op dat moment.  
 
Nogmaals dank voor de heldere uitleg.  
 
Met vriendelijke groet,  
Johan Ronnes  
 
Juiste opmerkingen, Johan. 
 
Ik ben het met je eens. 
1. De gemeente heeft weinig regie genomen en de verantwoordelijkheid naar andere partijen geschoven. 
(Is een vast patroon, blijkt). De wethouders zeggen ook steeds: "Wij beslissen niet, maar de Raad." Ja, dat 
klopt, maar die raadsleden bleken in onze gesprekken vaak slecht op de hoogte. Informatie en 
communicatie binnen de gemeente bleek niet optimaal, begrepen wij. (werd ons verteld). De gemeente 
heeft natuurlijk veel dossiers, maar het project haven is wordt wel heel belangrijk geacht.  
2. Inderdaad zal welke informatievond dan ook een selecte groep van geïnteresseerde of bezorgde 
mensen trekken. Dat kunnen kritische mensen zijn, maar ook mensen die ook voorstanders van een 
uitvoering.  
De taak van de gemeente is om dit democratisch proces goed in te richten. 
 
Nog even. M.b.t. de informatieavond van 19 februari: de gemeente plaatste een kleine aankondiging in de 
Maasdriehoek en In Via (wordt niet aan huis bezorgd). Op onze vraag (via mail en in een gesprek) hoe de 
mensen bereikt zouden worden werd gezegd dat dat voldoende was. Een huis-aan-huis- uitnodiging vond 
de gemeente (verantwoordelijk wethouder en ambtenaar) niet nodig. Vandaar dat wij in Heijen een 
uitnodiging hebben bezorgd. Gelukkig heeft de gemeente er wel wat van geleerd: nu is er een huis-aan-
huis uitnodiging voor de informatieavond (reacties, geen inspraak!) voorontwerp bestemmingplan. 
 
Dank voor jouw reacties! 
 
Pierre Hendriks 
 



Dag Mario, 
 
Dank voor je reactie op de enquête. Prima dat je je kritisch opstelt, want dat houdt ons ook een spiegel 
voor. Is ook goed om blinde vlekken te herkennen of de aanpak zelf ook kritisch te beschouwen.  
In blauw de antwoorden op jouw vragen en opmerkingen 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pierre Hendriks 
 
Geachte lezer, 
 Allereerst wil ik vermelden dat ik de vereniging Heije Mojjer waardeer als een vereniging die een 
toegevoegde waarde heeft voor de dorpsgemeenschap. Deze keer ook met het verspreiden van dit 
enquêteformulier inzake de uitbreiding van de haven. 
Ik denk dat ik Heije Mojjer mag beschouwen als een volwassen, professioneel en objectief platform voor en 
door Heijense gemeenschap, daarom ben ik blij dat dit enquêteformulier ook de ruimte geeft om 
opmerkingen te plaatsen die ik ook middels dit bericht graag  zou willen benutten. 
Dank voor bovenstaande. Fijn dat je onze vereniging kunt waarderen. En goed dat je aangeeft dat je je de 
objectief van HM nu ver te zoeken vindt, zelfs misleidend.  
Ik kan me voorstellen dat je ons nu drammerig vindt, maar ik zal hieronder uitleggen waarom wij ons zo 
opstellen. 
In 2007 schreef ik een ingezonden brief in de toen nog bestaande Maas&Niersbode, waarin ik stelde dat 
Heijen verknipt en verkwanseld is. Dat meende ik oprecht en meen ik nog steeds. Ik kreeg toen veel bijval. 
Daar is eigenlijk Hèjje Mojjer ontstaan. De gemeente bleek geen visie op Heijen te hebben. Het bezwaar 
toen was dat de ruimtelijke indeling in en rond Heijen ons dorp op slot zette. Bedrijventerreinen, Maas, A77, 
je kent het verhaal. Er is vaak met de politiek hierover gesproken. Men zou Heijen meer serieus nemen. En 
men zou Heijen voortijdig betrekken in plannen die het dorp aangaan. Mooie en goede voornemens. Maar 
de ene coalitie komt en de andere gaat. De ene luistert niet, de andere beter, deze laatste reageert 
afstandelijk. Lees verderop de houding van de gemeente. 
Ja, en je hebt gelijk als je stelt:  Laten we eerlijk zijn... Het nostalgische dorp Heijen (van vroeger) komt 
nooit meer terug.  En ja... ik mis dat ook en had het ook liever anders gezien, maar dan hadden we 30 jaar 
geleden al in moeten grijpen toen het bos moest wijken voor de snelweg, de hei werd afgegraven voor de 
nieuwe wijk, het voetbalveld moest verhuizen en de boeren uitgekocht werden voor 
industriegebied...…Alles weg!!! 
Precies dat is wat had moeten gebeuren. Het dorp was er eerst. Daar zijn alle bedrijven aan ‘toegevoegd’. 
Maar de Heijenaren staan over het algemeen niet zo snel op voor het dorp, komen niet tot actie. Wel 
hebben we als dorp 30 jaren geleden met de wekelijkse ludieke acties “Heijen moet Heijen blijven” (acties 
van Paul Brons, Rinie Linssen en mijzelf) en via een dorpsreferendum voor elkaar gekregen dat Center 
Parcs niet verder te uitbreiden, maar inbreiden en hebben we gezorgd dat de woningbouw op de Smele 
sneller werd opgepakt. We stelden toen al dat AVG (bewezen) niet legaal bezig was en hebben we 
gewaarschuwd voor overlast. 
Maar veelal hebben de Heijenaren alle jaren geaccepteerd dat in en om Heijen bedrijventerreinen werden 
gebouwd.  “Het is voor het goede doel, voor de werkgelegenheid”. En dat was grotendeels terecht. Maar 
zoals Chris Nellen toen al aangaf: Het Provinciebeleid was dat Bergen de recreatieve factor had, Gennep 
de economische factor voor de regio. Maar door het hoogwaterbeleid mochten bedrijven zich niet meer 
vestigen in Ottersum, Milsbeek. Heijen had de eer.  
Overigens hebben we ook al enkele keren gevraagd waarom er vooral gericht wordt op transport- en 

overslagbedrijven. Waarom niet juist extra plek voor andere ontwerp- en maak, dus hoogwaardige 

technische bedrijven? Wel meer werkgelegenheid, minder transport, dus. 

De stand van zaken nu (op basis van WOB gegevens van de gemeente zelf): 
 Oppervlakte 

kern in ha. 

Bedrijventerreinen 

in ha. 

Belasting in % t.o.v. 

oppervlakte kern 

Gennep +/- 350 ha. ?? 1  

Milsbeek +/- 157 ha. 41,6 26% 

Ottersum +/- 80 ha. 0 0 % 

Ven-

Zelderheide 

+/- 74 ha. 0 0 % 

Heijen +/- 136 ha. 107  Nu al 80 % 



Heijen kern 70 ha Bestaande bedrijven 107, 
uitbreiding38,6 ha, excl. Center 
Parcs en zonnepark. 

 

Waar is de grens? Waar is de balans tussen oog voor het economisch belang en het belang van de 
burgers/inwoners?  
 
Feit is dat wij ons elke keer tot vervelens toe sterk hebben moeten maken voor ons dorp. Anders was er 
niets gebeurd. Zie bv. de Hoofdstraat, kerkplein, geluidsoverlast van de N271 (rondweg) en de A77. Feit is 
dat Heijen nu ‘ingepakt’ is. Als we daar iets van zeiden en zeggen tegen de gemeente, dan vindt men ons 
zeurders. Maar feit is dat er voor sociale woningbouw vrijwel geen plek meer is. 
 *Leefbaarheid Jeugd Heijen...Zou de uitbreiding van de haven leiden tot een massale uittocht van de 
jongeren in ons dorp???  Volgens mij is die uittocht twintig jaar geleden al begonnen in de dorpen in Noord-
Limburg.  Waar de dorps-horeca vroeger nog kon rekenen op een bezoek van de jongeren is het voor een 
lokale horecaondernemer onmogelijk gebleken om te overleven omdat de jeugd toch het vertier al buiten 
het dorp zoekt. (binding van de jeugd met het dorp misschien weg???) 
Ook dat is juist! De uitbreiding van de haven leidt niet tot de uittocht, wel de aantrekkingskracht van de 
stad. (Ook voor mijn eigen kinderen). Maar nu is er eind vorig jaar 2x een uitvoerige enquête gehouden 
onder jeugd, een keer door ons, een keer door de gemeente. Uit beide enquêtes blijkt dat deze toch in 
Heijen wil blijven, geheel tegen de oude trend in. Dat zie je ook in andere dorpen. Desgevraagd geeft de 
jeugd ook aan dat het voor hen niet belangrijk is dat er hier bedrijven zijn. Ze willen hier wonen en best 
ergens anders werken.  
Fijn dat er ook jongeren opstaan die bv. samen de café open willen houden. 
Wij als Hèjje Mojjer proberen de leefbaarheid van ons dorp te verbeteren (Heisa, Hejs Nejs, Ommetjes, 
website, Historisch Heijen, dorpsontwikkelingsplan (2009) en voorzieningenplan (2018), 
Dorpsondersteuner, Dorpshuis, ondersteunen van verenigingen en initiatieven e.d.) waarin naast goed 
wonen ook werken zeker belangrijk is.  
  * Uitspraak van een woonbootbewoner.... die  ""wakker wordt en zich kapot gaat schrikken door een 
draaiende schroef van een schip"" (mijn inziens lossen al 30 jaar de schepen (voorzien van schroef) bij 
Farmers  en dan ga ik er gemakshalve maar vanuit dat deze persoon de afgelopen 30 jaar weinig geslapen 
heeft en ontelbare schrikmomenten heeft doorstaan. 
Ja, ook de bewoners, die overigens prachtig wonen, en legaal, hebben dat al jaren gewoon geaccepteerd.  
In het begin lag er alleen Hendrikx veevoeders. Maar de grenzen schuiven op. De boten worden groter. De 
effecten zijn beschreven in het kader in de enquête. 
 * Toename van stikstof.... Waarom wordt er niet vermeld dat de landbouwgrond op de Witte steen ook 
bemest worden (eeh , stikstof?). In de nieuwe situatie zal die landbouwgrond niet bemest hoeven te 
worden en zal dus (objectief gezien) in waarde gecompenseerd moeten worden op de vermelde cijfers. 
Zeker, ook de landbouw is een belangrijke factor m.b.t. de stikstof uitstoot. Teunesen compenseert de 
stikstofuitstoot door gewoon natuurgebieden aan de andere kant van de Maas op te kopen. Die kunnen 
overigens ook straks voor andere economische doeleinden worden gebuikt. Maar de fijnstof uitstoot wordt 
m.n. ook veroorzaakt door verkeer. Onze grootste zorg. Getallen uit de rapporten van initiatiefnemers en 
gemeente: 9000 mtv/etmaal bij de haven, 7.500 mtv/etmaal Arvato, + door hen zelf genoemde transporten 
Arvato naar de haven, vrachtverkeer uit Kleef en Goch, dan kom je al meer in de richting van 20.000 
mtv/etm. Hoe wordt gezorgd voor een goede en niet belastende verkeersafwikkeling? 
 * Verbreding doorgang...Ook een argument gebaseerd op kacheltheorie. Vijf minuten op Google leert mij 
dat (ongeacht of de uitbreiding van de haven doorgaat) Rijkswaterstaat deze doorgang toch al gaat 
verbreden.  
Ja, de haven staat al geprojecteerd. Het ‘ruimte voor water ’is ook een belangrijk onderdeel.  
Maar het had ook anders gekund. Sterker nog: wij zijn bezig met een alternatieve, minder belastende 
oplossing. Maar of de initiatiefnemers dat nu willen? 
 *Witte steen natuurgebied....Ikzelf wandelde de afgelopen jaren dagelijks met de hond op het gebied van 
de witte steen en ik moet eerlijk zeggen dat ik daar dagelijks rotzooi en afval van veelal buitenlandse 
vissers zag rondslingeren. Sterker nog...ik denk dat ik daar maar een  enkele keer een Heijenaar ben 
tegengekomen die verder liep dan de puinbreker en de roestende voertuigen die daar in dat "natuurgebied" 
staan. 
Ja, de verloedering is vaak een grote doorn in het oog. Daar moeten wij als inwoners zelf en de gemeente 
zeker op toezien. Het wordt nu gebruikt als dump. Maar het plangebied van de haven sterkt zich uit tot 
achter het kasteel. De haven zelf nog niet, maar wie zegt dat dat niet gaat gebeuren? Als de bedrijven dat 
belangrijk vinden, volgt de gemeente vaak ook. Wie ziet daarop toe en wie bewaakt de omgeving? 
 Bovenstaande items zijn slechts een greep uit de feiten die ik allemaal voorbij heb zien komen in het 
verweer van Heijje Mojjer inzake de uitbreiding van de haven waarvan ik denk dat ze overtrokken (zo niet 



misleidend) zijn om maar zoveel mogelijk zieltjes te winnen voor een ingenomen standpunt van diverse 
personen. 
Hopelijk heb ik kunnen aangeven dat we dit niet voor de lol doen, of omdat enkele personen zo graag 
zieltjes willen winnen omdat ze zich belangrijk willen vinden. 
 
Nog even ter illustratie: 
1.De gemeente had Gennep had gezien het coalitieakkoord de alternatieve ontsluiting moeten uitwerken, 

niet moeten uitgaan van de bestaande situatie. 

Coalitieakkoord: “Haven Heijen. De uitbreiding van de haven in Heijen is in hoofdzaak een aangelegenheid 
van de betrokken ondernemers. Vanwege het belang van de uitbreiding van de haven voor de 
ontwikkelaars en de impact ervan op de omgeving, zullen wij onze faciliterende en controlerende rol 
nadrukkelijk nemen. We willen dat de uitbreiding niet alleen economische waarde oplevert, maar ook 
positief van invloed is op de omgevingskwaliteit en de verkeersveiligheid om en nabij bedrijventerrein 
Hoogveld. Wij zullen bevorderen dat er een alternatieve ontsluiting van het bedrijventerrein op de 
Hoofdstraat wordt gerealiseerd.” 
Verder zijn procedures formeel wel geregeld, hoewel daar ook af en toe wel een omissie is te constateren. 

Maar de gemeente heeft m.n. de uitvoering en planning in handen van de initiatiefnemers gelaten. Daar de 

verantwoordelijkheid neer gelegd. 

De informatie naar, de communicatie met en het horen van de burgers is o.i. onvoldoende geregeld en 

meegenomen.  

M.b.t. de procedures. Er is een wettelijke inspraaktermijn van 6 weken en mensen kunnen zienswijzen 

indienen. Om dat gefundeerd te kunnen doen moeten mensen zich wel kunnen verdiepen. Dat hebben wij 

gedaan, in het belang van Heijen. Vandaar ook onze opmerkingen en kritiekpunten. De gemeente en 

initiatiefnemers zouden overigens blij moeten zijn met de geleverde kritiek om hun product (plannen) te 

verbeteren, hun eventuele blinde vlekken te herkennen en de bevolking mee te nemen om zo eventuele 

weerstand te voorkomen.   

Pas na herhaaldelijk verzoek van Hèjje Mojjer aan de wethouders om in Heijen de mensen meer informatie 

te geven over de plannen m.b.t. de havenuitbreiding, is deze op 19 februari georganiseerd. Inhoudelijk 

werd daar overigens niet veel verteld, het ging m.n. over procedures. 

Nu is een uitnodiging van de gemeente bij alle inwoners bezorgd m.b.t. voorontwerp bestemmingsplan. 

Daarna ligt het voorontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage. Ik lees dat dat de besluiten (op grond 

van reacties van belanghebbenden en omwonenden) worden toegelicht. Je kunt dan vragen stellen een 

‘inspraakreactie’ geven, maar echt inspraak is er dan niet meer, de besluiten zijn immers al genomen door 

het college. De raad moet nog wel beslissen. Ik lees zo overigens niet dat er geen onderwaterdepot komt, 

alleen dat er eerst verder onderzoek moet komen. Hoe zijn de zorgen/bezwaren van de waterwoonwijk dan 

aangepakt? Ook de verkeersafwikkeling blijft bij de kern van Heijen. 

2. Initiatiefnemers: Bij de start van de plannen rond uitbreiding haven zijn wij in oktober 2015 als HM 

uitgenodigd door de initiatiefnemers Teunesen en AVG. Prima, hebben we ook hiervoor becomplimenteerd. 

De gemeente was daar niet bij. Bij die start werd gemeld dat er alleen meer ruimte nodig zou zijn voor 

zand- en grind-opslag. Die invulling werd echter gaandeweg gewijzigd. November 2016 is een informatie 

bijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemers i.s.m. de gemeente.  Daar zijn kritische vragen gesteld 

door de aanwezigen. Daar is geen verslag van gemaakt. 

Er is april 2017 ook een klankbordgroep in het leven geroepen met vertegenwoordigers van HM en de 

haven. Die is maar enkele keren bij elkaar geweest, lang niet in frequentie zoals beloofd. Volgens de 

deelnemers was dit klankbord meer ‘voor de bühne’. Zorgen of opmerkingen zijn niet of nauwelijks 

meegenomen. 

3. Als Hèjje Mojjer hebben wij gesteld op voorhand niet gekant te zijn tegen de uitbreiding van de haven 

i.v.m. werkgelegenheid. (Maar die blijkt nu zeer beperkt: maximaal 30!) Wel wilden we dat de effecten op 

de leefbaarheid van ons dorp (verkeersveiligheid, leefomgeving) moesten zijn geminimaliseerd. Deze 

zaken dienden vooraf duidelijk te zijn: de overlast zou juist moeten worden teruggebracht, niet verhoogd. 

De mensen uit de haven hebben een nog directer probleem i.v.m. de aanpassing en de activiteiten in de 

haven. (Zie bijlage zienswijze). 

We hebben ons altijd constructief opgesteld, met als uitgangspunt dat we samen een duurzame oplossing 

moeten bedenken voor de benoemde problemen. Duurzaam , d.w.z. een oplossing voor de komende 40 

jaren die goed doordacht is, rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen voor Heijen, de 



gemeente en de initiatiefnemers. Een goede oplossing voor alle partijen die er ook voor zorgt er niet steeds 

weer bezwaren opgeroepen worden, maar dus rust en duidelijkheid geeft!! 

Gaandeweg hebben wij onze zorgen regelmatig geuit, zeker na het lezen van de stukken zoals genoemd in 

het kader voorafgaand aan de enquête. We hebben meerdere brieven/mails gestuurd (voorbeeld zie 

bijlage) m.b.t. onze zorgen, ook over gesprekken die we hebben gehad met de initiatiefnemers, ook met de 

wethouders samen, waarin de wethouders de initiatiefnemers opriepen om samen met ons een oplossing 

te bedenken. We konden een deel van een verkeersonderzoek opnieuw laten doen, maar met dezelfde 

input. Daar zagen we niet zo veel heil in (zie bijlage).  

Maar er is weinig met onze zorgen en inbreng gedaan. Wij dringen voortdurend aan op gesprekken, 

duidelijkheid en werken naar en aan gezamenlijke oplossingen, maar de gemeente gaat niet met ons in 

gesprek, wijst slechts op procedures en inspraakrondes, zoekt geen uitwegen. Vandaar dat we ons ook 

hebben verdiept. 

Natuurlijk wilden we na de informatieavond van 19 februari waarbij wij de indruk hadden dat de 

meerderheid van de Heijenaren tegen is, middels een enquête weten wat de mening van de inwoners van 

Heijen is. 

Maar eigenlijk doen wij nu wat de gemeente en initiatiefnemers hadden moeten doen. De mening van de 

bevolking achterhalen! 

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Mocht je meer informatie willen of als voorbeeld enkele brieven willen zien die wij hebben geschreven aan 

de politieke partijen m.b.t. de haven en de zorgen, laat het maar even weten. 

Met vriendelijke groet, 

Pierre Hendriks, Berkenstraat 11 

Pierre.hendriks@gmail.com 

0485-513217 of 06-25362560 
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