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De leefbaarheid van de wijk moet nu en in de toekomst het uitgangspunt zijn.  
Het streven naar een goede kwaliteit van de leefomgeving is tot nu toe middels de 
door de gemeente geschreven onderstaande tekst niet erg hoopvol. 
 
De eerste resultaten wijzen uit dat het gewenste  
karakter van de zone en de ambities op gespannen voet staan met de beschikbare 
ruimte. De ruimteclaims op de openbare ruimte zijn groot.  
Er is bijvoorbeeld voldoende ruimte nodig voor  
klimaatadaptieve maatregelen en vergroening (zoals waterberging en bomen), maar 
ook voor goede voorzieningen voor langzaam verkeer en het vergroten van de 
leefbaarheid. 
   
Mag dan worden aangenomen dat het voorgestelde aantal woningen voor de 
ontwikkelzone dus op gespannen voet staat met een goede leefomgeving? 
 

Participatie 
 
Tot nu toe zijn de bewoners alleen geïnformeerd en hebben zij vragen kunnen stellen 

en wensen kunnen uiten. 
Van samenspraak om oplossingen en alternatieven te bedenken is nog geen sprake 
geweest. 
De bewoners willen participeren conform het participatiebeleid en meebeslissen over 
de inhoud van de raadsstukken omdat het hun leefbaarheid beïnvloed. 
De tot nog toe gehouden online informatie bijeenkomsten brachten veel oud nieuws 
en gaf weinig nieuw inzicht. 
Het aantal deelnemers aan deze bijeenkomsten was zeer laag. +/- 300 
aanmeldingen, waarvan er uiteindelijk maar +/- 150 hebben deelgenomen. 
De gehouden inloopdag voor bewoners is ook maar matig bezocht. +/- 40 
 
Hoe komt het toch dat de bewoners zich niet of nauwelijks laten zien of horen? 
Heeft dat mogelijk te maken met de communicatie? 
Heeft het te maken met de steeds herhalende oude informatie? 
Heeft het te maken met een zekere mate van vermoeidheid onder de bewoners 
omdat het een ver van hun bed verhaal is en het nu al jaren een plan is waarbij de 
bewoners niet betrokken werden, en nog steeds niet echt betrokken worden? 
 
Negatieve geluiden zijn er wel en worden ook op de online bijeenkomsten geuit. 
Positieve geluiden zijn er maar weinig omdat de bewoners tot nog toe geen of weinig 
positieve geluiden of beelden zien. Ze ook niet mee worden genomen in het 
planproces. Dus, zorg ervoor dat de bewoners meer betrokken worden bij alle 
stappen die nog genomen moeten worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
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