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Open  brief  aan  de  burgemeester  en  het  schepenencollege  van  de 
gemeente Sint‐Genesius Rode 
De  aanleg  van  een  grote  parkeerplaats  in  het  Zoniënwoud  mocht  niet  worden 
toegestaan, en de bevolking mocht niet genegeerd worden en voor een voldongen feit 
staan. 

 

Meneer de Burgemeester, 

Dames en Heren Wethouders, 

We waren diep geschokt toen we ontdekten dat er  in juli 2020 een grote parkeerplaats met 
86  plaatsen  in  aanbouw was,  langs  de Waterloostesteenweg,  in  het Middenhut  en  in  het 
Zoniënwoud, Natura‐zone 2000 en UNESCO Werelderfgoed. 

De omgevingsvergunning afgegeven door het College 

 We vernamen toen dat voor dergelijke werken een milieuvergunning was afgegeven door het 
College van de gemeente St Genesius Rode op 20/2/2020, waardoor de ontbossing van bijna 
5.000 m2  (in  rood  op  de  kaart1),  van  hoge  biologische waarde2,  en  de  vernietiging  van  het 
leefgebiet van de verschillende soorten die er leven. 

  

 Deze  vergunning,  getiteld  "ontwikkeling  van  de  toegangspoort  tot  de Middenhut met  o.a. 
gedeeltelijke  ontbossing,  grondwerken  en  ontwikkeling  van  een  parkeerplaats  met 
fietsenstalling"3,  werd  verleend  aan  De  Werkvennootschap  (DWV;  Vlaams  agentschap 
verantwoordelijk voor het beheer van complexe mobiliteitswerken van strategisch belang) en 
aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB; Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos). 

 
1 Omgevingsvergunning afgegeven op 20/2/2020, p.48 
2 Studie van de groep Antea ‐ Passende beoordeling (Werkvennootschap NV ‐Project Middenhut), p.9 
1.4. Beschrijving huidige natuurwaarden. 
Volgens de biologische waarderingskaart is het projectgebied gelegen binnen:  
Biologisch zeer waardevol zuur beukenbos… 

Het projectgebied is volledig gelegen binnen faunistisch belangrijk gebied. 
3"De  aanvraag  omvat  volgende  stedenbouwkundige  handelingen:  aanleggen  van  toegangspoort  Middenhut  met  o.a. 
gedeeltelijke ontbossing, terreinaanlegwerken en aanleg van een parking met fietsenberging." 
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 De aanvragers hebben een passend partnerschap gevormd voor zover de nieuwe parking een 
dubbele  functie  zal hebben en de bestaande parking  zal vervangen die puur en  simpelweg  is 
verlaten. 

 De  nieuwe  parkeerplaats  maakt  deel  uit  van  de  eerste  fase  van  de  ontwikkeling  van  het 
toegangspunt Middenhut (ten onrechte de ontvangstdeur genoemd)4 voorzien in het Beheerplan 
Zoniënwoud. Het ANB geeft aan dat dit werk een beperkte impact zal hebben op het bos, maar 
erkent de schadelijke effecten op het leefgebied van vleermuizen. 

 De nieuwe parking wordt ook een mobiliteitspunt in het kader van het programma "Werken aan 
de  Ring",  beheerd  door  agentschap  DWV  dat  zich  bezighoudt met  complexe  en  strategisch 
belangrijke mobiliteitsinfrastructuur.  Het  is  dan  ook  zeer  verrassend  dat  dit  project  niet  het 
onderwerp is geweest van een mobiliteitsstudie5 en dat het wordt voorgesteld als een kleinschalig 
project en waarvan de impact op de mobiliteit zeer beperkt zal zijn6. 

 Ten tweede, na de bouw van de nieuwe parkeerplaats, zal een verzoek worden ingediend om het 
gebruik van het boswachtershuis  ‐ gelegen  in het bos, bijna 100 m van de huidige grens  ‐  te 
wijzigen, door de ANB, om er een horecagelegenheid van te maken met de oprichting van een 
terras, een picknickplaats en een recreatieruimte rondom dit gebouw. 

 We waren dan ook zeer verrast om op te merken dat de gemeentelijke site op 7/6/2020 en op de 
vooravond van de werken aangaf dat deze wijziging van opdracht al verworven was, terwijl dat 
niet het geval was en tot op heden nog geen vergunning aangevraagd is7. 

 Bovendien gaf de gemeentelijke site op 6/7/2020 ook aan dat "het werk op 7 juli zal beginnen met 
het kappen van enkele bomen" door een geïdealiseerde tekening van het toekomstige project te 
presenteren, niet in relatie met de realiteit van de ontbossing. Deze manier van werken is zeer 
raadselachtig  aangezien  de  vergunning  het  kappen  voorziet  van  bijna  5.000  m2  en  de 
compenserende herbebossing een gebied moet beslaan dat drie keer zo groot is, of bijna 15.000 
m2,  gezien  de  beschermde  soorten  die  zullen  verdwijnen8.  Het  vermeldt  ook  niet  dat  de 
vergunning die door het College werd afgegeven, aanvaardde dat 75% van deze compenserende 
herbebossing zou plaatsvinden in Overijse en Tervuren, dat wil zeggen buiten de gemeente van 
Sint Genesius Rode. 
 

Het gebrek aan overleg met de bevolking en het beleid van een voldongen feit 

 We waren ook verbaasd te beseffen dat tijdens de verschillende fasen van dit dossier noch het 
gemeentebestuur  van  Sint  Genesius  Rode,  noch  de  agentschappen  van  DWV  en  ANB  hun 
informatie en overlegplicht met de bevolking te eerbiedigen. 

 

 

 

 

 
4 Het Zoniënwoud Beheerplan geeft aan dat het in feite een toegangspunt (lokaalinstaplaats) is, wat minder infrastructuur 

inhoudt dan een toegangspoort. 
Beheerplan Zoniënwoud 2013, p.334: "... Instapplaats Middenhut"; p.477 en 478: Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
‘toegangspoorten’ (bovenlokaal) en ‘instapplaatsen’ (lokaal)”. 

5 Rapport van het Anteagroup Bureau ‐ nota: bijlage E bij de omgevings‐vergunningsaanvraag p.3: 3.1 Addendum E1 ‐ Effecten 
op mobiliteit 3.1.1 Vraag 1: Is er een mobiliteitsstudie opgemaakt? Nee 

6 Rapport  van  het  ontwerpbureau  Evolta  ‐  Sint‐Genesius‐Rode  ‐ Mobipunt Middenhut,  p.9:  6.2 Mobiliteitsaspecten  Het 
voorgenomen project  is kleinschalig… Aanzienlijke effecten  ten aanzien van mobiliteit worden bijgevolg niet verwacht. 
Anteagroup  Bureau  rapport:  opmerking:  bijlage  E  bij  de  omgevings‐vergunningsaanvraag  p.3  en  4:  3.1  Addendum  E1  ‐ 
Effecten op mobiliteit ‐ 3.1.3 Vraag 3: Motiveer waarom de effecten op de mobiliteit al dan niet zijn 

7 Gemeente site van 6/7/2020: "het voormalige huis van de boswachter in de Drève Saint‐Michel, ... krijgt een nieuwe functie 
als horeca ..." 
8 Omgevingsvergunning afgegeven op 20‐2‐2020, p.34: Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een omgevingsvergunning 
voor stedenbouwkundige handeling of het verkavelen van gronden. 10.… De compensatiefactor is afhankelijk van het type bos:… 
Ontbossen van Europees te beschermen (bos) habitats = factor 3 
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 Het gemeentebestuur heeft de bevolking niet op de hoogte gebracht van een dergelijk project 

en  het  rapport  van  de  projectvergadering  getiteld  "Sint‐Genesius‐Rode  Onthaalpoort 
Middenhut" die het kader vormde voor deze vergunning9, werd goedgekeurd door het College, 
op 5/9/2019, in alle discretie. 

 Het openbaar onderzoek vond plaats van 25/11/2019 tot 24/12/2019, een periode die bijzonder 
ongunstig was voor wandelingen in het bos, en de kennisgeving van afgifte van de vergunning 
van 20/2/2020 werd gepost in de Bos in maart 2020, net voor de opsluitingsperiode ... 

 Het  college  reageerde ook niet op de brief  van de Middenhut Nabuurschapscommissie  van 
26/7/2020 die terecht bezorgd was over de situatie. 

 Het DWV‐agentschap respecteerde zijn eigen statuten niet, zoals bepaald door artikel 3 van het 
decreet van de Vlaamse regering van 23 december 201610 dat een overleg verplicht, participatie 
en communicatie met de burgers en de burgermatschappij te organiseren. 

 Ten slotte vond het ANB‐bureau het ook niet nuttig om te communiceren, terwijl het Beheerplan 
voor  het  Zoniënwoud  het  belang  van  communicatie met  het  publiek  in  het  kader  van  het 
ontwerpen van onthaaldeuren en toegangspunten onderstreept11. 
 

Kennelijke inbreuken op de door het College verleende vergunning 

 Na juridische analyse blijkt dat de vergunning duidelijke overtredingen bevat. 

 Inderdaad, als de fasen van de procedure voor het indienen van deze milieuvergunning gevolgd 
zijn en als de verschillende gevraagde belanghebbenden allemaal een gunstig advies hebben 
gegeven  over  dit  project,  zijn  de  wetteksten  waarnaar  de  verschillende  hoofdrolspelers 
verwijzen niet toegepast zoals ze hadden moeten zijn, aangezien de evaluaties en verslagen die 
door deze teksten worden vereist, vaak niet zijn uitgevoerd. 

Deze overduidelijke inbreuken hebben betrekking op: 

1. De stedenbouwkundige situatie en het onroerend erfgoed 

 Het college heeft geen onafhankelijke evaluatie uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 4.4.7, 
§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en 3,§3 van het besluit van de Vlaamse 
regering van 5 mei 2000 waarnaar het verwijst in haar verslag van de projectvergadering van 
5/9/2019 en in de vergunning die ze op 20/2/2020 heeft verleend. 

 Er  is geen document  in het dossier waaruit blijkt dat de bosbouwvergoeding,  voorzien op 
landbouwgrond  in  de  gemeente  Tervuren,  toegestaan  is.  Dit  is  echter  een  essentiële 
voorwaarde voor de te verlenen vergunning, zoals de ANB zelf heeft opgemerkt12... 

 Het Agentschap Onroerend  Erfgoed  (Agentschap Onroerend  Erfgoed)  heeft  geen  redenen 
gegeven voor haar toestemming voor de bouw van een parkeerplaats in het Zoniënwoud, een 
UNESCO‐werelderfgoed en Natura 2000‐zone. 
 

 
9Samenkomst van het Collège du 5/9/2019: "Het project voorziet in een greene parking van 86 plaatsen en 86 fietsenstallingen 
aan  de  rand  van  het  Zoniënwoud  (langsheen  de  N5),  nieuwe  horeca  (in  de  bestaande  oude  boswachterswoning)  met 
ecologische tuin, een speelbos en een polyvalente ruige weide. De aan te leggen parkeerinfrastructuur zal in functie van duaal 
gebruik mede‐gebruikt worden door combimobiliteitsgebruikers.". 

10Art.  3.  De  opdracht  van  de" Werkvennootschap  "binnen  de  bevoegdheden  van  het  Vlaamse  Gewest  is  het  realiseren  en 
vergemallemijken  van  een  complexe  mobiliteitsinfrastructuur  van  strategisch  belang  voor  het  Vlaamse  Gewest  en 
publiekrechtelijke rechtspersonen, waaronder: de oprichting, financiering, aanleg en eventueel onderhoud of beheer van deze 
infrastructuur.  In dit kader heeft de Werkvennootschap ook  tot  taak het overleg, de participatie en de communicatie met 
burgers en Burgermaatschappij. …11 Beheerplan Zoniënwoud 2013, p.445: "5.10.7. Communicatie met het publiek; Voor de 
uitvoering van de beheerwerken zal het publiek geïnformeerd worden..." 

11Beheerplan Zoniënwoud 2013, p.445: "5.10.7. Communicatie met het publiek; Voor de uitvoering van de beheerwerken zal 
het publiek geïnformeerd worden..." 
12Omgevingsvergunning van 20/2/2020, p.34. Agentschap Natuur en Bos  ‐ adviesaanvraag tot omgevingsvergunning … verleent 
het Agentschap  voor Natuur  en  Bos  een gunstig advies mits naleving van de volgende voorwaarde(n): ….  ‐ Het goedgekeurde 
boscompensatievoorstel met inbegrip van haar voorwaarde(n) op het gebied van compenserende maatregelen dient integraal deel 
uit te maken van de omgevingsvergunning. … De vergunningverlenende overheid kan de vergunning slechts toekennen mits naleving 
van deze voorwaarden. 
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2. De opzettelijke indeling van het project 

De  aanvragers  hebben  de  aanvraag  voor  een  bouwvergunning  voor  de  parkeerplaats 
bewust gescheiden van de aanstaande aanvraag om het gebruik van het boswachtershuis 
te veranderen  in een horecagelegenheid. Deze procedure was bedoeld om het verkrijgen 
van  deze  2  vergunningen  te  vergemakkelijken,  waarbij  voor  elk  verzoek  een  afwijking 
vereist was, zodat een gezamenlijk verzoek veel moeilijker zou zijn geweest. 

Deze  praktijk  van  "salamisering"  is  echter  in  strijd  met  artikel  7,§2  van  het  decreet 
betreffende de omgevingsvergunning met betrekking tot de gecombineerde vergunning13. 

3. De vergunning verleend aan het DWV 

DWV  rechtvaardigt  het  strategisch  belang  van  de  aanvraag  voor  de  aanleg  van  een 
parkeerplaats  in het Bos niet. Ze  legt daarentegen uit dat dit een project  is van beperkt 
belang en zonder impact op de mobiliteit. Er is geen onderzoek gedaan naar mobiliteit of 
naar het aantal plaatsen op de nieuwe parkeerplaats. Evenmin is het een complex project 
in de zin dat er een geïntegreerd proces van vergunningen en ruimtelijke ordening zou zijn. 

Daarom had de vergunning niet aan DWV mogen worden verstrekt. 

4. Het  ontbreken  van  een  onderzoek  naar  een  alternatieve  oplossing  op  het  terrein  van  de 
Middenhut 

 Er is geen studie uitgevoerd naar de ontwikkeling van de bestaande parking om de impact van 
de  werkzaamheden  op  het  bos  te  verminderen.  De  bestaande  parkeerplaats  werd 
eenvoudigweg afgewezen door de aanvragers die beweerden dat het een informele en slecht 
ontwikkelde parkeerplaats was. 

 In werkelijkheid hebben verzoeksters zonder rechtvaardiging (zie hierboven) vastgesteld dat 
er een parkeerplaats met 86 plaatsen moet worden gebouwd en waren zij van mening dat de 
situatie van de oude parkeerplaats niet overeenstemt met een locatie die waarschijnlijk door 
de  DWV‐agentschap  (er  moet  aan  worden  herinnerd  dat  dit  agentschap  complexe 
mobiliteitsprojecten van strategisch belang beheert…). 

 Alle  controles  opgelegd  door  het  decreet  betreffende  het  behoud  van  de  natuur  en  de 
natuurlijke  omgeving  werden  niet  uitgevoerd,  terwijl  het  Zoniënwoud  erkend  is  als  een 
speciaal beschermingsgebied, dat deel uitmaakt van het Natura 2000‐netwerk en een Natura 
2000‐gebied waar de controles moeten worden versterkt14. 

 
13Besluit  betreffende  de  omgevingsvergunning  –  25/04/2014:  Artikel  7  §2.  (29/6/2019)  Als  het  project  elementen  bevat  die 
onderworpen zijn aan meerdere vergunnings‐ of meldingsplichten, bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, en die aspecten 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, omvat de vergunningsaanvraag de betrokken aspecten op straffe van onontvankelijkheid 
als minstens één element van de aanvraag vergunningsplichtig is. 

14 Decreet betreffende natuurbehoud en het natuurlijk milieu ‐ 21/10/1997 

In artikel 14 (1/6/2012) is de zorgplicht geregeld. 
§1.Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die manueel, met mechanische middelen of pesticiden en met vaste of mobiele 
geluidsbronnen  ingrijpt  op  of  in  de  onmiddellijke  omgeving  van  natuurlijke  en  deels  natuurlijke  habitats  of  ecosystemen,  op 
waterrijke gebieden, op natuurlijke en halfnatuurlijke vegetaties, op wilde inheemse fauna of flora of trekkende wilde diersoorten 
of hun respectieve habitats of leefgebieden, of op kleine landschapselementen, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat 
deze  habitats,  ecosystemen,  waterrijke  gebieden,  vegetaties,  fauna,  flora  of  kleine  landschapselementen  daardoor  kunnen 
worden vernietigd of ernstig geschaad,  is verplicht om alle maatregelen  te nemen die  redelijkerwijze van hem kunnen worden 
gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen. 

Artikel 16 voorziet in "gewone controle over de natuur". 
§1 In het geval van een vergunningsplichtige activiteit, draagt de bevoegde overheid er zorg voor dat er geen vermijdbare schade 
aan de natuur kan ontstaan door de vergunning of toestemming te weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te  leggen 
om de schade te voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen. 

Artikel  26bis  voorziet  in  "versterkte  natuurbeheer"  voor  de  gebieden  van  het  Vlaams  Ecologisch  Netwerk  (VEN) waarvan  het 
Zoniënwoud deel uitmaakt.  
§1. De overheid mag geen toestemming of vergunning verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade 
aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. Als voor een activiteit een kennisgeving of melding aan de overheid vereist is, dient 
door de kennisgever worden aangetoond dat de activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN 
kan veroorzaken…. 

Artikel 36ter §3  (28/10/2017) gewijd aan  speciale beschermingszones geeft aan dat er een passende beoordeling  is opgesteld, 
waarin de significante effecten voor de speciale beschermingszone worden uitgelegd.  
§3. Een  vergunningsplichtige activiteit die, of een plan of programma dat, afzonderlijk of  in  combinatie met één of meerdere 
bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of programma's, een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van 
een speciale beschermingszone kan veroorzaken, zonder dat die vergunningsplichtige activiteit of dat plan of programma direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied in de speciale beschermingszone in kwestie dient onderworpen te 
worden aan een passende beoordeling wat betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone. 
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Uit het bovenstaande 

 Kunnen we niet aanvaarden: de amputatie van de rand van het Zoniënwoud voor de aanleg van 
een parkeerplaats. Door het verwijderen van de rand is een grote en diepe doorbraak in het bos 
ontstaan, waarvan  de  gevolgen  zeer  schadelijk  zijn  voor  alle  ecosystemen  (blootstelling  van 
bomen en flora, die door de rand werden beschermd, aan  licht en wind; geluidsoverlast  in het 
bos; waterstroom; verlies van leefomgeving ...). 

 Kunnen  we  niet  aanvaarden:  een  ontbossing  van  bijna  5.000  m2  voor  de  bouw  van  een 
parkeerplaats  met  86  plaatsen  binnen  het  Zoniënwoud,  Natura  2000‐zone  en  UNESCO 
Werelderfgoed, bedrieglijk wordt gepresenteerd als een infrastructuur van complexe mobiliteit 
van strategisch belang. We benadrukken dat het Rhode‐station, dat zich op minder dan 2 km van 
de parkeerplaats in aanbouw bevindt, een belangrijk mobiliteitspunt is en prioriteit had moeten 
krijgen. 

 Kunnen we niet aanvaarden: dat we voor een voldongen feit staan en dat het gemeentebestuur 
en de twee agentschappen opzettelijk hun verplichtingen  inzake  informatie en overleg met de 
bevolking niet zijn nagekomen. We betreuren de houding van de burgemeester en het college, 
die het uitstelt om burgers te ontvangen die hem terecht vragen over dit project. 

 Kunnen we niet aanvaarden: dat het College toestemming heeft gegeven dat compenserende 
herbebossing overwegend in andere gemeenten plaatsvindt. 

 Kunnen we niet  aanvaarden: dat er  geen  rekening  is  gehouden met de ontwikkeling  van de 
bestaande  parkeerplaats,  waarbij  we  benadrukken  dat  het  veel  minder  destructief  en  veel 
goedkoper zou zijn geweest (het huidige project bedraagt bijna een miljoen euro’s ...)  

 Kunnen we  niet  aanvaarden:  dat  de  regels  voor  de  afgifte  van milieuvergunningen  niet  zijn 
nageleefd  door  het  college,  terwijl  het  garant moet  staan  voor  een  strikte  en  onpartijdige 
toepassing van deze regels. Het is onwaarschijnlijk dat het DWV‐agentschap een vergunning heeft 
gekregen om een grote parking aan te leggen binnen het Zoniënwoud, zonder impactstudie op de 
mobiliteit  en  zonder  het  aantal  plaatsen  op  deze  parking  te  rechtvaardigen.  Het  is  ook 
onwaarschijnlijk dat het College geen nota heeft genomen van het tegenstrijdige argument van 
het DWV‐bureau dat beweert dat het een beperkt project is en geen impact heeft op de mobiliteit, 
en hoewel  zijn DWV‐statuten  specificeren dat het beheert  complexe mobiliteitsprojecten van 
strategisch belang ... 

 Kunnen we niet aanvaarden: dat het College een vergunning heeft afgegeven met de formulering 
"onder andere" wanneer de voorwaarden voor het verlenen van een vergunning perfect moeten 
worden afgebakend en zonder te hebben geëist dat alle nodige details over de beschermingszone 
worden  ontvangen  tussen  de  parking  en  de  Waterloose  steenweg  alsook  betreffende  de 
verlichting van de nieuwe parking. 

 Kunnen we niet aanvaarden: dat het College de verandering van het huis van de boswachter in 
de  horeca  als  vanzelfsprekend  beschouwt  en  dat  de  gemeentelijke  site  dergelijke  informatie 
doorgeeft, terwijl er nog geen aanvraag voor een vergunning  is geweest  in deze zin. We willen 
erop wijzen dat deze horeca nutteloos is en dat de ligging op honderd meter in het bos een zeer 
nadelige impact zal hebben op de fauna (geluid, verlichting, etc.) 
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Daarom 

 Vragen we aan het College om de rand van het Zoniënwoud in de gemeente Sint Genesius Rode 
te behouden door elk verzoek om vestiging in dit gebied te weigeren. We weigeren dat door een 
overloopeffect de huidige rand van het bos verdwijnt ten gunste van verschillende constructies 
(parkeerplaatsen,  hotels,  restaurants, winkels, woningen,  enz.). We  zijn  categorisch  gekant 
tegen het verraderlijke en  zeer  zorgwekkende knabbelen aan de  rand van het Zoniënwoud, 
waarvan we al jaren getuige zijn, om verschillende en uiteenlopende redenen, zoals de huidige 
zaak illustreert. 

 Vragen we aan het College om ons de mobiliteitsstudie van DWV toe te sturen die de bouw van 
een parkeergarage met 86 plaatsen in het Zoniënwoud zou hebben gerechtvaardigd. 

 Vragen we aan het College om de gedetailleerde evaluatie te ontvangen waaruit blijkt dat de 
ontwikkeling van de bestaande parking niet mogelijk was. 

 Vragen we aan het College om de compenserende herbebossing volledig uit te voeren in het 
Zoniënwoud  dat  deel  uitmaakt  van  de  gemeente  Rode,  en  in  de  buurt  van  de  getroffen 
gebieden. 

 Vragen we  aan  het College om  zijn  informatieplicht  en overleg met de bevolking over  alle 
projecten  die  het  Zoniënwoud  betreffen,  te  respecteren. Het  is  abnormaal  dat  het  college 
beweert over een dergelijk onderwerp te beslissen in naam van de inwoners en zonder hen te 
hebben geraadpleegd. 

 Vragen we aan het College om de regels voor de afgifte van milieuvergunningen nauwgezet na 
te leven en te onthouden dat het de voorbeeldige garant moet zijn. 

 Vragen we aan het College om, wanneer de vergunning wordt ingevoerd, de wijziging van de 
bestemming  van  de  bestaande  boswachterwoning  naar  een  horecagelegenheid  binnen  het 
Zoniënwoud te weigeren, anders onnodig en in strijd met het behoud van dieren in het wild en 
de flora waar het ANB‐bureau voortdurend trots op is. 

 Ten  slotte  vragen we  aan het  college  te begrijpen  dat democratie niet de  politiek  van  een 
voldongen  feit  is.  Democratie  daarentegen  wordt  uitgeoefend  door  tegenstrijdige 
uitwisselingen  die  het mogelijk maken  de  beste  beslissingen  te  nemen,  en met  name  op 
gemeentelijk niveau waar de burgers rechtstreeks betrokken zijn. Gekozen ambtenaren moeten 
beschikbaar zijn en naar de mensen luisteren. 

Hoogachtend 
 

Sint‐Genesius Rode, 24 oktober 2020. 


