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Vragen van de raad 
 
Datum  2-12-2021 
Raadsvraagnummer RV21.055 
Fractie CDA Velsen 
Naam Gideon Nijemanting 

 
 
Onderwerp: Dorpsdialoog Driehuis - Parochietuin 
  
Toelichting bij de vragen: 
 
In de dorpsdialoog van Driehuis, gehouden in 2020 en 2021 is er gesproken over de 
parochietuin van de Engelmunduskerk aan de Driehuizerkerkweg. Daarin ging het 
vooral over de wensen van inwoners over de invulling van die “tuin”, het behoud van 
groen en de publieke toegankelijkheid ervan. Daaruit volgde in de conceptnota van 
uitgangspunten van de dorpsdialoog enkele stellige uitspraken. Zo zou er tot 2030 geen 
sprake zijn van woningbouw en zou de gemeente zich inspannen voor het herinrichten 
van groen tot een publiek toegankelijke dorpstuin. Sterker, de gemeente zou daarin het 
voortouw nemen richting de Engelmunduskerk. 
 
Uit de correspondentie tussen gemeente en Engelmundus Parochie én uit een gesprek 
met een vertegenwoordiger van het parochiebestuur, ontstaat bij de CDA fractie echter 
het beeld dat de gemeente al jaren op de hoogte is – en positief staat tegenover – 
woningbouw op die locatie. De gemeente heeft bovendien in 2016 bij de sloop van de 
kosterwoning als voorwaarde gesteld dat, in ieder geval op die locatie, woningbouw 
terug dient te komen. Die positieve grondhouding is in 2017 en 2019 herbevestigd. 
Januari 2021 diende de parochie nog een plan voor woningbouw in bij de gemeente.   
 
Bij de CDA fractie leeft daarom de volgende vraag: 
 
Vraag 1 
Waarom is er tijdens de dorpsdialoog vanuit de kant van de gemeente niet gesproken 
over de wensen en noden van de parochie en waarom is niet kenbaar gemaakt dat er 
wensen waren en zijn om daar te bouwen, ter behoud van hun kerk(gemeenschap)? 
 
Toelichting 
Uiteindelijk komen er in de concept nota van uitgangspunten van de dorpsdialoog 
Driehuis erg stellige uitspraken op het terrein van de parochietuin, waaruit een 
onevenwichtig beeld ontstaat van de verschillende belangen. Dat onevenwichtige beeld 
wordt weliswaar in de nu voorliggende nota van uitgangspunten hersteld maar leidt, 
logischerwijs, wederom tot verontwaardiging bij diegene die juist zo enthousiast waren 
over het concept. Daarmee heeft de gemeente / het college door haar eigen handelen 
de dialoog op dit punt gefrustreerd. 
 
Vraag 2 
Betreurt het college achteraf haar eigen handelswijze? 
 
Toelichting 
Zoals gezegd is in de huidige nota van uitgangspunten de nuance enigszins terug 
gekomen en lijkt er ook ruimte te zijn voor de belangen van de parochie. Wellicht zijn die 
aanpassingen een impliciete reactie op hun brief van 11 juni jl. waarin zij reageren op de 
concept nota van uitgangspunten, want: 
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Vraag 3 
Wat is de reden dat er op die brief tot op heden geen enkele reactie is gekomen vanuit 
de gemeente? 
 
Vraag 4 
Is het gebruikelijk dat er op een dergelijke brief niet wordt gereageerd? 
 
 
 
 
Wij zien de beantwoording van deze vragen graag binnen 15 werkdagen tegemoet, 
met tussenkomst van de griffie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


