Geachte commissieleden,
graag zou ik hierbij een reactie willen geven op het nieuwe participatietraject omtrent het
Inrichtingsplan Wijksportpark Roomburgerpark. Ik doe dat namens zeven VvE’s rondom het
Roomburgerpark, te weten de VvE van Vollenhovenplein 1-108, VvE Moddermanstraat,
Oppenheimstraat, Burggravenlaan (MOB), VvE Moddermanstraat 1-83, VvE Vridemo
(Burggravenlaan 72-118 en Scholtenstraat 2-36), VvE Asserstraat, VvE Scholtenstraat en VvE
Neptunuskade.
Deze VvE’s hebben op 26 november jl. een brief naar de gemeentelijke projectleider
gestuurd – met een cc. naar alle politieke partijen – en hun standpunt toegelicht over de
manier waarop in de Participatieleidraad voor het Inrichtingsplan Wijksportpark
Roomburgerpark de bewonersvertegenwoordiging is geregeld. In deze commissievergadering van vandaag vragen zij opnieuw aandacht voor hun standpunt.
De Participatieleidraad kondigt aan dat er een werkgroep wordt ingesteld die op cocreatieniveau aan de slag gaat. Er wordt voorzien in een rol van de VvE’s op enkel
raadplegingsniveau, wat moet gebeuren via een e-tool. Onbesproken blijft op welke wijze de
input van de VvE’s zal worden betrokken in de werkgroep die gaat co-creëren.
De VvE’s zijn ongerust en bezorgd dat hun input op raadplegingsniveau onvoldoende zal
terugkomen in de werkgroep. Met name de samenstelling van deze werkgroep stelt de VvE’s
niet gerust: er wordt een aantal belanghebbende organisaties uitgenodigd, elk sprekend
namens hun achterban, en daarnaast een willekeurige selectie van tien bewoners, waarvan
de representativiteit, zoals de Participatieleidraad zelf aangeeft, niet gegarandeerd kan
worden.
In de Participatie- en Inspraakverordening van de gemeente is vastgelegd dat de gemeente
‘belanghebbenden’ en ‘deskundigen’ dient te betrekken. De VvE’s, met vele honderden
leden, zijn bij uitstek belanghebbenden. Zij vinden het onterecht dat zo’n grote groep
belanghebbenden slechts op raadplegingsniveau wordt gehoord. De VvE’s zijn bovendien
deskundig. In het eerdere haalbaarheidsonderzoek hebben zij zich grondig in de materie
verdiept en veel kennis en ervaring verworven.
Het is voor de VvE’s volstrekt legitiem op te komen voor de belangen van hun leden. Zij
vrezen dat hun woongenot met het Wijksportpark Roomburg in het geding komt, geluids-,
licht en parkeeroverlast en aantasting van ecologische waarden en groen. De leden van alle
VvE’s hebben niet voor niets massaal de eerdere buurtenquête en petitie ondertekend.
De VvE’s vragen uw commissie dan ook als belanghebbenden hun deskundigheid op cocreatieniveau in te mogen brengen. Pas dan zal sprake zijn van een werkgroep die alle
belanghebbenden en deskundigen m.b.t. het Roomburgerpark voldoende vertegenwoordigt.
Dank u voor uw aandacht.

