
Initiatiefnemer negeert besluit Commissie en uitkomst bewonersparticipatie Orionzone 

Tekst inspreken bij Commissie Ontwikkeling 3 juni 2021 door Hans Spruit, wijkraad Sinnevelt 

Geachte Commissie, 

Sinnevelt is een wijk die onderdeel uitmaakt van de Orionzone.  
Voor de Orionzone (Orionweg – Planetenlaan) is ruim een jaar geleden de ontwikkelvisie vastgesteld.  
Dat was in februari 2020. 
Inmiddels zijn er binnen de zone enkele initiatieven ontplooit, zoals op de locatie BisonBowling.  
 
Na een uitvoerig participatieproces is de concept-visie in februari 2020 op enkele punten aangepast.  
Zo is de extra supermarkt die er oorspronkelijk in stond uit de visie gehaald.  
Dar waren vele redenen voor. De wijkraden hebben de wenselijkheid cq. noodzaak van een extra 
supermarkt uitvoerig onderzocht. Vele rapporten doorgenomen, analyses gemaakt.  
Die supermarkt is niet nodig, want genoeg supermarkten in de buurt, zou verkeer aantrekken op een toch 
al heel druk kruispunt, vergroten onveiligheid, overstekende scholieren, etc. etc.  
 
Voor het schrappen van die extra supermarkt was een amendement nodig. De signalen van de participatie 

waren doorgekomen. De intentie van alle partijen was duidelijk: geen extra supermarkt. Er werden 

verschillende amendementen ingediend, en uiteindelijk ‘won’ er eentje. Er was toen al discussie over de 

onduidelijkheid, de niet-eenduidigheid van de tekst, maar we werden gerustgesteld. ‘Op deze manier 

formuleren we het altijd’. Werd er nog gezegd.  

En nu zitten we met de gebakken peertjes ! . 

Want: de initiatiefnemer (Hoorne Vastgoed) is een participatieproces gestart waarbij de supermarkt het 

voorkeursscenario is. De initiatiefnemer blijkt zich niets aan te trekken van de beslissing Geen supermarkt. 

Er zijn specialisten ingehuurd (De stadsmakers/ wijklab) om het proces te begeleiden. Een onderdeel 

daarvan is het verkrijgen van draagvlak voor de supermarkt.  

Recentelijk hadden we een gesprek met de directie van Hoorne Vastgoed. Daarin werd bevestigd dat 

Hoorne vasthoudt aan een ‘Vomar in de plint’.  

De wijkraden zijn recentelijk uitgenodigd om deel nemen aan ‘voorbereidingssessies over mobiliteit’. We 

zouden daar graag aan meedoen maar gaan dat niet doen. De belangrijkste reden is dat we het 

participatieproces van de initiatiefnemer niet vertrouwen. De uitkomst bevalt niet en dan begin je zelf een 

eigen participatietraject? 

Het resultaat van een intensief participatieproces dat door de gemeente is begeleid wordt niet serieus 

genomen. Bewoners en wijkraden voelen zich niet serieus genomen. We hebben al veel moeite gedaan om 

de afspraken gestand te doen. Met zoveel partijen gesproken. Het lijkt allemaal niet uit te maken. Wat 

kunnen we nog meer doen? 

De uitspraak van de Raad wordt niet serieus genomen. Wat vindt u hiervan, wat kunt u doen?  

Op onze website vind u achtergrondinformatie:  

https://www.sinnevelt.nl/activiteiten-projecten/277-project-bison-bowling-hoorne-vastgoed.html  

https://www.sinnevelt.nl/activiteiten-projecten/277-project-bison-bowling-hoorne-vastgoed.html

