
Aan :  Fractievoorzitters en de leden van de Gemeenteraad van Houten.             
Van :  Stichting leefbaarheid Tull en ’t Waal                 
Datum :  30 augustus 2016 

 --‘l histoire se répète--  

Geachte dames en heren, 

Velen van u zullen de afgelopen weken, al dan niet in eigen land, hebben genoten van een 
welverdiende vakantie. Waar u zonder enige twijfel allemaal naar hebt gezocht was een plek liefst 
ver weg van de hectiek van alle dag. De aanhef van deze brief doet u wellicht terugdenken aan een 
paar mooie weken in Franrijk.  

Voor velen in Tull en ’t Waal vormt deze aanhef echter het startschot tot een doemscenario. Het 
dreigt zich uit te rollen, net nu de Stichting op weg lijkt in het kader van de recreatieve 
ontwikkelingen in Tull en ’t Waal, goede afspraken te kunnen maken met de door de gemeente en 
het recreatieschap aangestelde functionarissen. 

Een nieuwe opmaat naar een groot recreatief project, met vele parkeerplaatsen en dus extra 
overlast. 

“AAKOOP, VEILIG MAKEN, OPEN STELLEN EN RECREATIEF ONTWIKKELEN VAN FORT HONSWIJK” 

Een megaproject, waarvan zelfs B&W bij monde van Wethouder H. Geerdes niet weet wat de 
uitkomst zal zijn. Op 29 augustus jl. informeerde de gemeente ons, de direct belanghebbenden, over 
de huidige status. 

Tijdens deze bijeenkomst, dat zal u niet verbazen, waren vrijwel alle aanwezigen sympathisant van 
de Stichting. De algemene teneur is vrijwel identiek, dat wil zeggen op vele punten overlappend, aan 
de zaken die de Stichting heeft aangegeven in haar zienswijze m.b.t. de recreatieve ontwikkeling 
langs de Lek.  

Hoewel slechts een paar honderd meter verwijderd van de inmiddels bij mooi weer met duizenden 
recreanten vollopende recreatieterreinen, wordt het project Honswijk opnieuw los gezien en als 
zodanig behandeld van de andere grootschalige recreatieve ontwikkelingen in ons dorp. Dit 
grootschalige project is aan de oostzijde van het dorp. Aan de westzijde wordt de komende jaren, 
vanaf september 2016, gewerkt aan de aanleg van een derde sluiskolk. Ook een megaproject, waar u 
weliswaar niets aan kunt doen, maar dat de komende jaren veel dagjesmensen naar Tull en ’t Waal 
zal lokken en daarmee bijdraagt aan het gevoel van onbehagen van de dorpsbewoners.  

Wanneer het één voortdurend los wordt gezien en behandeld van het ander,” lijkt” de schade en de 
overlast wellicht betrekkelijk. Niets is echter minder waar! Tull en ’t Waal en haar inwoners zullen de 
komende tien jaar hun leefomgeving dramatisch zien veranderen. De bewoners vragen al vele jaren 
om een integraal plan en hebben het idee dat hun gerechtvaardigde wensen wel worden 
aangehoord, maar geen of nauwelijks invloed hebben op het beleid.  



In rap tempo worden nieuwe initiatieven ontwikkeld en ten uitvoer gebracht. Over handhaving, 
geluid reducerende maatregelen, snelheidsreductie op de dijk en omliggende wegen, effectief 
optreden tegen drugskoeriers/overlast, stevig milieubeleid, duurzaamheid in brede zin, 
bereikbaarheid en leefbaarheid in algemene zin voor de inwoners van het dorp wordt niet serieus 
nagedacht, dat wil zeggen zeker niet naar gehandeld!  De Stichting kan dit niet los zien van de 
ontwikkelingen van de totale recreatieve druk op ons dorp.  

Zoals bij alles is het temporiseren van activiteiten een middel om plannen te verwezenlijken. Ook 
voor Tull en ’t Waal zou dat wellicht kunnen bijdragen aan een bredere acceptatie. De Stichting 
begrijpt de ambitie van het college, dat een beperkt aantal jaren heeft om haar plannen te 
verwezenlijken. Het zou mooi zijn, wanneer ons lokale bestuur ook begrip heeft voor de grote 
ergernissen die ontstaan, vanwege plannen die elders worden bedacht en ontwikkeld en direct en 
liefst in snel tempo, ten koste gaan van de leefbaarheid in Tull en ’t Waal. Om het iets breder te 
trekken, het mooie ‘Eiland van Schalkwijk’.  

Een snelle rondgang langs veel van onze sympathisanten leert dat men niet begrijpt waarom de 
gemeente Houten op de stoel van de ondernemer plaats neemt. Het is eenvoudig ondernemen 
wanneer je weet dat het aanzienlijke financiële risico dat je op de koop toeneemt bij een mogelijke 
eigendomsverkrijging, gedragen wordt door de belastingbetaler. Ondernemer omschrijft Van Dale als 
volgt: “een persoon die enz….. of bedrijf, die zelfstandig, voor eigen rekening en risico, werkt op 
grond van het bezit van productiemodellen en met vreemde arbeidskracht”.  

De beslissing om al dan niet de eigendom te verkrijgen van Fort Honswijk is natuurlijk aan u, leden 
van de Gemeenteraad van Houten. Hoewel wij en vele anderen daar vast een mening over hebben, 
bent u degene die dit bepaalt. Over welke invloed dit direct heeft op de plaats waar wij wonen, 
hebben wij echter een expliciete mening. Opnieuw een klankbordgroep, zoals tijdens de meeting 
werd voorgesteld, heeft bewezen niet te leiden tot serieuze en substantiële oplossingen van de 
problemen die werden aangedragen en dus bestaat er grote twijfel over de doelmatigheid ervan.  

De toelichting op 29 augustus heeft slechts duidelijk gemaakt dat B&W voornemens is de eigendom 
van het fort te verkrijgen, dat er een veel te kleine subsidiepot van € 810.000, - beschikbaar is en dat 
er een mooie, maar op zich niet veelzeggende plaatsing op de Unesco Wereld erfgoedlijst te 
verwachten valt, met een daarmee nog groter aantal te verwachten recreanten.  Over de impact op 
onze leefomgeving heeft men wellicht een visie, maar zeker geen oplossing! Ook over de financiële 
risico’s bestaat geen duidelijk inzicht.  

Wij wensen u een mooi nieuw politiek seizoen en veel wijze beslissingen waarop u ook wanneer u de 
politiek al zult hebben verlaten met trots op terug kunt kijken. 

Hoogachtend,                        
namens het bestuur van de Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal 

 

D. Schakel, 
2e Secretaris 

  


