
   

                                            

Vragenhalfuurtje: Communicatie buisleidingentracé.  

 

Geacht college van Burgemeester en wethouders, 

 

Allereerst wil ik mijn complimenten uitspreken over de opstelling van ons college tegenover het 

buisleidingentracé. De motie die vorig jaar september unaniem is aangenomen om actief te lobbyen 

tegen dit tracé wordt goed uitgevoerd. Laat dat duidelijk zijn.  

 

Afgelopen zondag heeft het tv-programma, de Monitor, aandacht besteedt aan de problematiek 

rondom het buisleidingentracé. In het programma werd duidelijk dat tientallen gezinnen, aangelegen 

aan dit tracé, niet op de hoogte waren van het buisleidingentracé toen ze in Helmond kwamen 

wonen. Terwijl de bewoners alle bestemmingsplannen van het perceel hadden uitgeplozen. De 

gemeente heeft aan bewoners aangeven dat er geen belemmeringen zijn om dit pand te kopen. Ook 

worden er in de tussentijd gewoon bouwvergunningen afgegeven. Nergens zag je terug dat hier 

sprake is van een eventuele aanleg van een buisleidingentracé, spreekt een bewoner. Diezelfde 

bewoner komt er per toeval achter dat er eventueel sprake is van een buisleidingentracé in zijn 

achtertuin. Mensen schrikken zich natuurlijk rot. Hebben het gevoel een kat in de zak te hebben 

gekocht. En als ze meer informatie wilden hieromtrent werden ze van het kastje naar de muur 

gestuurd (Gemeente, waterstaat, ministerie). Tientallen bewoners geven aan dat als ze deze 

informatie wisten hier niet te willen wonen. Hun woongenot is weg door het leven in onveiligheid.  

 

Helder Helmond is van mening om niet de bewoners klem te zetten in deze situatie. Daarom roep ik 

de wethouder op om al vroegtijdig Helmonders duidelijk te informeren over dit indicatieve tracé. En 

niet zoals het nu gaat. Dat bewoners verast worden. Helder Helmond is van mening dat we dat als 

gemeente verplicht zijn. Hierop heeft Helder Helmond de volgende vragen: 

 

1. Hoe kan het dat zoveel mensen niet op de hoogte zijn van het buisleidingentracé? 

2. Waarom wordt het buisleidingentracé niet opgenomen in het bestemmingsplan? 

3. Kan het alsnog opgenomen worden in het bestemmingsplan zodat nieuwe bewoners wel op de 

hoogte zijn? (anderzijds bewoners op een andere manier informeren) 

4. Kan dit in toekomstige vergelijkbare situaties voorkomen worden door het wel opnemen van 

indicatieve tracés? 

5. Er is in het verleden een besloten bijeenkomst geweest tussen het rijk, de industrie en de 

gemeente. Hier werden zaken besproken zoals over het verplaatsen van een voordeur. Wie van de 

gemeente was hier bij aanwezig? En hoezo zijn de bewoners hier niet bij betrokken? Deze vraag heb 

ik later bijgevoegd dus deze vraag kan ook later beantwoord worden. Graag uw toezegging. 

 

Laten we hier een les uit trekken en in de toekomst Helmonders beter informeren.  

Hartelijk dank voor uw reactie, 

 

Namens de fractie van Helder Helmond, 

 

Martijn Rieter 

Raadslid Helder Helmond 


