
Inspraakreactie 1, dhr. V.d. Heijden 
 
Geachte leden van de commissie Ontwikkeling, 
 
Wij, de bewoners van de Planetenlaan direct tegenover het EDO-terrein en zwembad, voelen ons 
misleid. 
 
Het College vraagt u een richtinggevende uitspraak te doen over model 1 waarin expliciet het 
zwembad en EDO-terrein worden betrokken bij het plangebied Stadionplein/Sportweg. Bijlage 3 bij 
uw stukken suggereert dat daarover op 6 september participatie heeft plaatsgevonden. Wethouder 
Roduner en zijn projectteam geven hier een onjuiste voorstelling van zaken. Zij hebben ons voor deze 
avond niet uitgenodigd omdat wij te ver van het plangebied af zouden wonen. Dankzij een alerte 
wijkraad waren wij hier toch aanwezig. Op deze avond is alleen gesproken over het Stadionplein. 
Vragen over het zwembad en EDO-terrein waren niet aan de orde volgens de aanwezige 
ambtenaren. En nu blijkt dat het College heeft gekozen voor model 1 waarin het zwembad en EDO-
terrein al betrokken zijn. Wij als omwonenden voelen ons daarom misleid. 
 
In de Startnotitie Stadionplein staat als belangrijkste risico “ontoereikend draagvlak in omgeving” en 
als beheersmaatregel vervolgens “Goede en tijdige communicatie en participatie….”. Met de kennis 
van nu is dat een geweldige grap. 
Wat er staat onder ‘8. Participatie en inspraak’ zal ik hier niet herhalen. Leest u dat vooral zelf nog 
eens door, nadat u vanavond alle insprekers heeft gehoord. Wij als direct belanghebbenden voelen 
ons in elk geval allerminst gehoord en betrokken.  
 
En dan tot slot. Die Ontwikkelvisie was, ook al waren er nog veel openstaande punten, tenminste nog 
een integraal plan. Er zou nog een Plan van Aanpak komen, een verkeersonderzoek en een 
onderzoek naar de financiële haalbaarheid. Maar het projectteam is alvast gestart de visie in stukjes 
verder uit te werken. En elk stukje dat uitgewerkt wordt bevat – verrassing! – meer woningen, 
hogere bebouwing, meer sporthal, meer zwembad en minder groen en parkeergelegenheid dan waar 
in de visie van werd uitgegaan. Keuzes worden door het College niet expliciet gemaakt, omwonenden 
zijn er niet in betrokken. Het is volstrekt onnavolgbaar, de relatie tussen de door uw raad 
vastgestelde Ontwikkelvisie en dit model 1 ontbreekt. Opportunistisch vinden wij, en de beloofde 
integraliteit is ver te zoeken. Via de salamitactiek worden wij als burgers opgezadeld met een veel 
groter programma dan waar in de ontwikkelvisie van was uitgegaan. En wij wonen straks in een 
buurt waarin de leefbaarheid het onderspit heeft moeten delven. 
 
Dank u wel voor uw aandacht, 
Namens de bewoners van Planetenlaan 114 - 166, tegenover EDO-terrein en zwembad 
 
 
 


