
Geachte voorzitter en leden van de commissie Ontwikkeling 

Ik citeer uit het coalitieakkoord Duurzaam Doen: ‘we willen samen aan de slag, kennis uit 

de stad benutten en initiatieven ruimte geven’. 

Februari jongstleden stelde de gemeenteraad de Orionzone Ontwikkelvisie vast. Ruim 

140 zienswijzen waren ingediend en betrokkenheid van bewoners is groot. Meerdere 

werk- en klankbordgroepen zijn gevormd. De gemeente beloofde participatie en 

zorgvuldigheid die moet leiden tot de totstandkoming van de Ontwikkelstrategie, die na 

vaststelling uitmondt in plannen voor concrete invulling van deeltrajecten passend 

binnen de ontwikkelvisie en -strategie. 

Het is stil. In dit tempo lukt het niet een breed gedragen strategie te ontwikkelen voor de 

zomer. Of vaststelling in het vierde kwartaal nog lukt is zeer de vraag. Ondertussen 

echter staat de gemeente toe dat plannen worden gesmeed die in strijd zijn met de 

vastgestelde ontwikkelvisie en andere vigerende stukken. Chaos dreigt. 

Via de commissie Samenleving zijn documenten vastgesteld door de gemeenteraad die in 

strijd zijn met door diezelfde gemeenteraad vastgestelde stukken die via de commissie 

Ontwikkeling zijn aangedragen. Een voorbeeld is de sporthal aan de Sportlaan. Als de 

wethouder Ontwikkeling daar niet bovenop zit gaat het helemaal fout. 

Datzelfde dreigt voor de door de stichting HLC gemaakte plannen voor een turnhal aan 

de Pim Mulierlaan. De wethouder sport staat toe dat een startnotitie circuleert die in 

strijd is met de Orionzone Ontwikkelvisie, het bestemmingsplan, de SOR 2040 en de 

wensen van de werkgroep herinrichting Pim Mulierlaan. Laat er geen misverstand over 

bestaan: we zijn voor het toevoegen van de turnhal aan de sportboulevard op die plek. 

Geachte commissieleden, laat de wethouder Ontwikkeling in het college de voor hem 

vastgestelde stukken verdedigen en zorgen dat collega’s niet met startnotities komen die 

daarmee in strijd zijn. De uitspraak van de wethouder sport dat hij de plannen voor de 

turnhal nog niet kent en daarom niet kan reageren, terwijl de door hem als 

portefeuillehouder voorgelegde startnotitie de contouren van de turnhal klip en klaar 

etaleert, is stuitend. Letterlijk en figuurlijk worden grenzen overschreden. 

Wijkraden en stakeholders, vragen u de wethouder te sommeren in het college zijn 

collega te bevragen over de ontstane onduidelijkheden en de regie te nemen binnen de 

kaders die de vastgestelde Orionzone Ontwikkelvisie stelt. Ook vragen we om voortgang 

met het opstellen van de ontwikkelstrategie Orionzone. We vertrouwen op uw steun. 

Hoogachtend namens het WBO, wijkraad de Krim, wijkraad Sinnevelt, wijkraad Planetenlaan, werkgroep 

herinrichting Pim Mulierlaan, klankbordgroep mobiliteit Orionzone en anderen     


