L. S.,
De afgelopen maanden heeft u van ons niet veel gehoord, toch hebben we niet stilgezeten,
hierbij doen wij u graag verslag van de diverse acties die we hebben ondernomen en de
gesprekken die we hebben gevoerd.
Kennismaking Burgemeester
Op vrijdag 8 juni hebben we ’s middags een kennismakingsgesprek gevoerd met onze nieuwe
burgemeester (Miranda de Vries) in Albertine. Eerste half uur was een kennismaking met veel
over en weer over de gemeente en ons dorp. Het gesprek liep vanzelf over in het
zorglandgoed en we hebben daar ruim drie kwartier over gesproken. Ondanks dat zij niet echt
voorbereid was op dit onderwerp wist ze er vrij veel van en ging ze in het gesprek ‘de diepte
in’. Het leek de burgemeester een heel positief initiatief en daarom wilde ze graag begrijpen
waarom wij tegen de ontwikkeling van het zorglandgoed zijn. We denken haar in ieder geval
aan het denken gezet te hebben. Zij drong aan op feiten en argumenten en geen emotie. Wij
zijn het er van harte mee eens dat het nuttig is ons bezig te houden met feiten en argumenten,
we hebben dat juist ook gedaan, maar emotie is niet uit te schakelen en waarom zou emotie
geen rol mogen spelen. Volgens de burgemeester is een volgende stap het verkrijgen van
meer informatie van de initiatiefnemers over de financiele onderbouwing en tekeningen etc.
Pas daarna kan door de gemeente worden bepaald of het wel of niet haalbaar is / lijkt en zo ja
dan kunnen daarna vervolgstappen worden bepaald. C.q. het wachten is nu op de
initiatiefnemers.
Ingezonden brief
Medio juni heeft een van onze leden (Ria van Reekum) een ingezonden brief aan de
Gelderlander en het Nieuwsblad Geldermalsen gestuurd met daarin een duidelijke
verwoording van haar standpunt inzake het zorglandgoed. Een copy van die brief hebben wij
aangehecht. Het is goed en nuttig als u ook op die manier van zich wilt laten horen! Als u dit
verslag gelezen heeft dan zal u duidelijk zijn dat we nog steeds vol gas moeten geven om een
kans te maken het zorglandgoed tegen te houden. We kunnen alle hulp gebruiken!
Planbureau voor de Leefomgeving
Op maandag 18 juni hebben we ’s morgens een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van
het Planbureau voor de Leefomgeving (www.pbl.nl) in Albertine. De PBL adviseert de overheid
gevraagd en ongevraagd over de effecten van planologische ontwikkelingen en wat hen met
name interesseert zijn plannen die meerdere beleidsterreinen behelzen (bijvoorbeeld
Ruimtelijke Ordening en Zorg). Welnu het Zorglandgoed is er zo een, die kwamen zij op het
spoor en daarmee ook onze vereniging. Een week eerder spraken zij met de initiatiefnemers
(in aanwezigheid van de heer Schmidt – zij wilden Schmidt spreken maar die wilde alleen met
hen spreken als de initiatiefnemers daar van te voren van op de hoogte waren gesteld…zie hier de nauwe
verbondenheid tussen gemeente en de initiatiefnemers) en nu spraken ze ons om onze positie te begrijpen.
We hebben die uitvoerig kunnen geven en toelichten. Voor hen beroepsmatig een uitermate
boeiende materie. Zij adviseerde ons met de provincie te gaan praten omdat dat de aangewezen partij
is om uitspraken te doen over het geen speelt.

WOB Verzoeken
Op 21 juni hebben we de gemeente en de provincie een zogenaamd WOB verzoek verstuurd.
Het is de tweede keer dat we de gemeente een dergelijk verzoek sturen. Enerzijds omdat het
ons lijkt dat ze eerder verstrekte documentatie niet alle documentatie kan zijn die het
Zorglandgoed betreft en aan ons ter beschikking zou moeten worden gesteld. Anderzijds
omdat de gemeente informatie over de financiele achtergrond ons niet verstrekt met het
argument dat die informatie vertrouwelijk is. Ons inziens kan die informatie niet zo vertrouwelijk
zijn dat zij ons niet ter beschikking zou mogen worden gesteld. Gegeven dat het Linge’s
Zorglandgoed een initiatief is dat effect heeft op meerdere beleidsterreinen die op diverse
manieren het dorp Rumpt raakt, en gegeven dat deze informatie essentieel is om te bepalen of
het Linge’s Zorglandgoed een financieel haalbare kaart is moet deze informatie aan ons
worden verstrekt. We hebben ook een WOB verzoek aan de Provincie gestuurd, aangezien de
provincie reeds in een vroeg stadium betrokken is geraakt bij het Zorglandgoed en ook
subsidie heeft verstrekt is het relevant voor ons te begrijpen wat de overwegingen van de
provincie zijn. Recentelijk hebben we van de gemeente en de provincie een reactie ontvangen
en wij zijn nu bezig de ons toegestuurde documenten door te nemen.
Provincie
Na ons gesprek met de vertegenwoordigers van het PBL zijn we in contact getreden met de
provincie teneinde met hen een afspraak te maken. Wij hopen binnenkort met
vertegenwoordigers van het provinciebestuur om de tafel te kunnen.
Gesprek met de nieuwe Wethouders
Op maandag 20 augustus hebben we ’s middags gesproken met de twee nieuwe wethouders
(Niko Wiendels – CDA – en Wim Hompe – PvdA) en de twee ons bekende ambtenaren de
heer Schmidt en mevrouw Gerris in Albertine. Het eerste uur hebben we kennis gemaakt en
gesproken over het dorp. Vervolgens hebben we anderhalf met elkaar van gedachten
gewisseld over het zorglandgoed. Zij waren vooral benieuwd naar onze motivatie, argumenten
etc. We hebben die ook volledig kunnen overbrengen en van tijd tot tijd hadden we een
redelijke discussie met elkaar. De wethouders wilden vooral informatie inwinnen en hadden
hun standpunt nog niet bepaald en spreken binnenkort ook met de initiatiefnemers.
Bestemmingsplan
Op maandag 27 augustus is er van 18.30 - 21.30 in Dorpshuis Albertine een inloopavond
georganiseerd over het nieuwe bestemmingsplan. Dit nieuwe bestemmingsplan omvat volgens
onze informatie niet de ontwikkeling van het Zorglandgoed. Toch lijkt het ons sowieso zeer
nuttig wanneer wij met zo veel mogelijk dorpsgenoten op deze inloopavond kennis gaan
nemen de plannen van de gemeente.

Afspraak Initiatiefnemers
De initiatiefnemers van het Zorglandgoed hebben ons benaderd voor het maken van een
afspraak waarin zij ons willen bijpraten over de ontwikkeling van het initiatief. Wij hebben deze
uitnodiging aangenomen en een afspraak is inmiddels gemaakt. Wij zullen daar verslag van
doen.
Afsluitend
Als u vragen en/of opmerkingen hebt laat het ons dan weten.
Met vriendelijke groeten,
Vereniging Ons Dorp Rumpt
Het Bestuur

