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Tekst inspreken Commissie Ontwikkeling 6feb20 door Hans Spruit 

Geachte Commissieleden, 
Ik zit hier vanavond om een brug te helpen slaan. Een brug tussen aan de ene kant de initiators en 
managers van de ontwikkelingszone Orionweg/ Planetenlaan en aan de andere kant de bewoners in wiens 
wijk de nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Die de komende decennia te maken met de impact 
hiervan.  
 
Omdat ik constateer dat er een verschil in perceptie is. Initiators en managers die vinden dat de 
participatie een succes is. Versus betrokken, actieve bewoners die bij herhaling punten aanreiken en af 
dreigen te haken omdat ze zich niet gehoord weten. Die andere verwachtingen hebben van ‘participatie’.  
 
Vanuit kritische bewoners is de participatie wel eens betiteld als WC-eend participatie. Wij van WC eend 
vinden …. 
Dat doet geen recht aan de voor de gemeente ongekende inspanningen die zijn verricht om wijkbewoners 
te betrekken bij de ontwikkeling van de Orionzone. 6 informatiebijeenkomsten, presentaties, 
gelegenheden om meningen kenbaar te maken via digitale platforms. Dat betrekken is gelukt, gezien de 
enorme opkomsten vele reacties. 
De WC-eend reflex is begrijpelijk vanuit de optiek dat velen zich niet gehoord voelen. Die ervaren dat de 
aandacht vooral heeft gelegen in het informeren van de mensen, en veel minder in de inhoudelijke 
dialoog.  
 
Als verandermanager weet ik dat draagvlak creëren aan het begin van een veranderingsproces meer 
inspanning en meer  tijd ‘kosten’, maar je dit dubbel en dwars ‘terugverdient’. 
Doordat er in de volgende fasen minder weerstand is en het eindproduct optimaal voor alle ‘partijen’.  
Omdat talenten en inspanningen aangewend worden in dezelfde richting.  
Samen werken. Dat is voor mij participatie.  
Het gaat ook over verwachtingsmanagement. Wees duidelijk over welke onderdelen in beton gegoten zijn 
en waar wel ruimte is. 
 
Samenwerken begint met luisteren. Openstaan voor de mening van anderen. Te horen dat een bewoner 
spreekt vanuit betrokkenheid en zorg voor zijn/ haar leefomgeving.  
Er is al één brug gelegd. Bewoners en gemeente gaan samen overleggen hoe de participatie vorm te geven 
in de volgende fase.  
 
In deze fase ligt de ontwikkelvisie voor.  
De gelegenheid om in te spreken zal door meerdere bewoners gebruikt worden. 
Ik nodig u uit om te luisteren en vooral vragen te stellen. 
 
Tot slot enkele suggesties voor een succesvol traject: 

- Blijf de burgers betrekken, neem ze mee 
- Mensen willen gehoord en begrepen worden. Ga inhoudelijk in op argumenten en leg uit waarom 

bepaalde keuzes gemaakt zijn.  
- Wees transparant en duidelijk in keuzes en uitgangspunten. 
- Sta open voor de dialoog 
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