
 

  

 
 
 
 
 
 
Aan: 
De burgemeester van de gemeente Bedum 
De heer mr. drs. W.H. Everts 
Postbus 38 
9780 AA Bedum 
 
 
 

 
 
Nr.: 2006-1947 Groningen, 19 oktober 2006 
Behandeld door : S.E. Driesens :  
Telefoonnummer : (050) 316 4643 
Bijlagen :  
Onderwerp  : Gesprek met de heer Bijvank over zijn ervaringen met de gemeente Bedum 
 
 
 
Geachte heer Everts, 
 
Onlangs ontving ik op mijn spreekuur de heer B. Bijvank uit de gemeente Bedum. De heer Bijvank 
had om een gesprek gevraagd naar aanleiding van zijn notitie getiteld "De kloof tussen de Overheid 
en de Burger; onze ervaringen in Bedum". 
 
Luisterend naar de heer Bijvank, kreeg ik de indruk dat hij een zeer betrokken inwoner van Bedum 
is, die bereid is geweest om veel energie te steken in de ontwikkeling van het dorp waar hij 
woonachtig is. Zonder in te willen gaan op alle details, de voor en tegens van het structuurplan van 
de gemeente Bedum en het alternatieve structuurplan Bedum verdient Beter, werd mij duidelijk dat 
de heer Bijvank erg teleurgesteld is. Natuurlijk is hij teleurgesteld in het feit dat er met het 
structuurplan Bedum verdient Beter door de gemeente niets is gedaan, maar evenzeer berust de 
teleurstelling op het gevoel door de gemeente niet serieus genomen te zijn. Dit geldt voor zowel de 
inhoud van het plan als ook de wijze waarop met de werkgroep gecommuniceerd is. De werkgroep 
heeft er veel tijd en energie in gestoken en heeft de indruk dat het plan geen echte kans heeft 
gekregen. 
 
Ter voorbereiding van het gesprek met de heer Bijvank heeft een van mijn medewerkers 
feitenonderzoek verricht naar hoe de gemeente en de plannenmakers in het proces zijn omgegaan 
met het alternatieve structuurplan. Objectief gezien lijkt de gemeente Bedum procesmatig  
zorgvuldig te hebben gehandeld. De werkgroep Bedum verdient Beter lijkt vanuit het idee hebben 
gewerkt dat hun plan een gelijkwaardig alternatief zou zijn, dat een eigen leven zou gaan leiden 
naast het gemeentelijke structuurplan, terwijl de gemeente het plan 'uit elkaar' heeft gehaald en de 
uitgangspunten en verschillende onderdelen tegen het licht heeft gehouden en daarover haar eigen 
conclusies heeft getrokken. De gemeente maakt principiële andere keuzes op verkeerskundig 
gebied, vanuit een gedegen onderzoek in het eigen structuurplan. Daarnaast maakt de gemeente 
andere keuzes voor wat betreft de bedrijfslocaties. Vervolgens worden alle andere punten van het 
plan Bedum verdient Beter zorgvuldig tegen het licht gehouden maar de essentie is onderuit 
gehaald door de principiële andere keuzes op verkeerskundig gebied en ten aanzien van de 
bedrijfslocaties. 
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De resultaten van dit feitenonderzoek heb ik de heer Bijvank tijdens het gesprek meegedeeld. 
Desondanks blijft het feit dat de heer Bijvank en de leden van de werkgroep Bedum verdient beter 
een zeer teleurgesteld gevoel houden over het verloop van het proces.  
 
Op mijn vraag wat de heer Bijvank van mij verwacht geeft hij aan dat hij vindt dat er fundamenteel 
iets fout is gegaan in de communicatie tussen overheid en burger en dat hij deze zorg graag op een 
hoger niveau wilde neerleggen. Ik heb de heer Bijvank meegedeeld dat ik wat dat betreft geluisterd 
heb naar zijn verhaal, maar niet direct mogelijkheden zie om hiervoor maatregelen te treffen. 
 
Tevens gaf de heer Bijvank aan dat hij zijn ongenoegen kenbaar heeft gemaakt richting de 
gemeente, zowel richting van het College van B&W als naar de gemeenteraad. Hem is meegedeeld 
dat er nog een evaluatie van de gang van zaken zal plaatsvinden. De heer Bijvank zei dat hij niet 
veel van deze evaluatie verwacht. Toch spreek ik de hoop uit dat u de uitkomsten van deze 
evaluatie met de heer Bijvank en de leden van de werkgroep wilt delen. Ik ben van mening dat een 
zeer betrokken inwoner die veel energie heeft gestoken in het meedenken over de ontwikkeling van 
zijn woonplaats ten minste recht heeft op een terugkoppeling. Wellicht dat dit er aan kan bijdragen 
het vertrouwen van de heer Bijvank in de overheid enigszins te herstellen. 
 
Ik vertrouw erop u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
 
 
 Hoogachtend, 
  
 
 
 
 J.G.M. Alders 
 commissaris van de koningin 
 in de provincie Groningen 


