
Agendapunt 16: Stand van Zaken rondom de Ontwikkelvisies 

Geachte voorzitter en leden van de Commissie Ontwikkeling, 

Vanaf 2018 zijn we als meedenkgroepen, klankbordgroepen en actieve bewoners betrokken 
geweest bij de totstandkoming van de Orionzone Ontwikkelvisie. Er was haast. In de zomer 
van 2019 werd er in zes weken tijd nog een mobiliteitsverkenning toegevoegd, nodig om de 
visie ter vaststelling voor te leggen aan u commissie en de raad.  

We spraken in over buslijnen door voetgangerstunnels en spaghetti Randwegovergangen. 

140 zienswijzen werden ingediend. Het leefde in de wijk. We voelden ons serieus genomen. 

In december 2019 stelde het college het voorstel aan de raad vast.  

650 woningen, 50% sociaal en 50% ‘anders’ en geen overbodige supermarkt. 

Nu ligt een gedateerd informatiestuk uit april 2021 voor. Wat schetst onze verbazing: het 
worden 500 woningen en er staat specifiek dat er 30% middelduur en 20% duur moet 
worden gerealiseerd. 

Waar komt dit soort nieuwe informatie vandaan als het niet in overeenstemming is met de 
vastgestelde Orionzone Ontwikkelvisie? Waar is de participatie? Hoezo zijn klank- en 
meedenkgroepen, maar ook wijkraden, niet meegenomen in het proces dat onderbouwend 
moet zijn geweest om deze getallen in een openbaar informatiestuk te gebruiken? 

Laatstelijk willen we u informeren over ons onderbuikgevoel voor wat betreft de realisatie 
van de ambitie van de gemeente: 10.000 woningen erbij in 2025.  In de Orionzone zijn dat er 
naar verwachting minder dan 150, slechts een kwart van de oorspronkelijke visieambitie. 

Een recente brief was alarmerend: zes maanden vertraging. Het gebrek aan ambtelijke 
ondersteuning is hier voor een groot deel debet aan. We vragen u de wethouder te 
verzoeken het gesprek met vertegenwoordigende groepen uit de zone te verdiepen om de 
stagnerende voortgang vlot te trekken. Uit de wijkradenconferentie van morgenmiddag 
zullen vergelijkbare oproepen komen. We zijn er klaar voor om de gemeente te helpen. 

Dank u voor het geboden podium. We staan open voor uw vragen. 

Hoogachtend, 

Hans Pos, MSc, voorzitter wijkraad de Krim 


