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Betreft: N629 Oosterhout-Dongen

Geachte Staten, Geacht college,

Wij, het Comité Handen af van de Duiventoren en het Blik, vragen uitdrukkelijk uw aandacht voor
het volgende.
Bij de Dongense raadsvergadering van 7 december 2017 stond op de agenda het voorstel tot het
akkoord gaan met het vrijgeven van de PIP N629 door Gedeputeerde Staten, alsmede voteren van
een aantal kredieten ten behoeve van de aansluiting op de N629.
Hierbij werd door 8 gepassioneerde Dongenaren ingesproken. Met een aanzienlijk aantal
toeschouwers op de publieke tribune voltrok zich een karikatuur van de democratie.
Zowel de raad als het college besloot (of had dit reeds tevoren besloten) niet te reageren op welke
vorm van inspraak dan ook, en zich hiervan al helemaal niets aan te trekken. De beslissing om van
het voorstel een hamerstuk te maken was dan ook een klap in het gezicht van de talrijke aanwezigen.
De gemeente Dongen slaat in de ogen van het comité Handen Af van de Duiventoren en het Blik
hiermee de plank volledig mis.
Ter referentie is een uittreksel van het Weekblad van Dongen van 14 december 2017 bijgevoegd,
waarin drie ingezonden brieven een impressie geven van de gang van zaken en het gevoel dat de
aanwezigen overhielden aan deze avond.
Dezelfde gemeente gaf niet thuis toen nagenoeg alle bij de Duiventoren en het Blik betrokken milieuen natuurorganisaties op 8 april 2017 een open dag in het gebied organiseerden. Zelfs een reactie of
afzegging kon er niet vanaf.
Ook op het boekje dat ter gelegenheid van deze open dag werd uitgegeven en waarin alle
organisaties hun mening gaven over de toekomst van het gebied, volgde geen reactie.
Mensen die vinden dat de natuur ook een stem moet hebben, worden voor 'zwartkijker' uitgemaakt
en - wat nog erger is - worden er voortdurend onterecht van beschuldigd 'geen oplossing voor de
problemen op de N629 te willen', terwijl zelfs uit de officiële MER uit 2011 is gebleken dat er andere
oplossingen zijn waarbij de natuur niet het onderspit hoeft te delven.
Ongeloofwaardig en onwaarachtig om de Dongenaren voor voldongen feiten te stellen en 1500
mensen die een petitie hebben ondertekend te negeren en te pretenderen dat men in Dongen
zogenaamd kan meepraten. Ja, in Dongen mag je meepraten, maar alleen als je met het college
meepraat.
Wij verwijzen naar het artikel van de nationale ombudsman waarbij de door ons geconstateerde
minachting van de burger inspraak en participatie rechten erkend wordt als een terugkerend
probleem en waarbij gesteld wordt dat de burger centraal stellen in de publieke besluitvormings

processen essentieel is. Het artikel is hier:
https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/rapport2009-180_2.pdf te vinden.
Het kan niet zo zijn dat de stem van een aanzienlijke groep burgers totaal geen gehoor vindt en door
overheid wordt genegeerd. Zo is de democratie niet bedoeld.
Wij vragen aan de provincie de inspraak en participatie rechten van de burger te respecteren en hier
op een juiste manier mee om te gaan.
Wij vragen daarom met klem aan de provincie het plan inhoudelijk te toetsen en kritisch naar de
diverse aannames en conclusies te kijken. Iets wat in de ogen van het Comité door de betrokken
gemeenten had moeten gebeuren maar die dit overduidelijk hebben nagelaten.
Ter ondersteuning van deze inhoudelijke toetsing hebben wij een tweetal bijlages toegevoegd: Het
rapport Geef de Duiventoren en het Blik een eerlijke kans, en de flyer waarin de 10 belangrijkste
punten op een rij zijn gezet.
Wij vernemen graag van U hoe U hiermee om zal gaan. Desgewenst zijn wij ten alle tijden bereid eea
verder toe te lichten.
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,

Comité Handen af van De Duiventoren en Het Blik.
Contactadres:
Hoge Ham 135 rood,
5104JD Dongen

