
INFORMATIEVERSTREKKING BEWONERS

Op 19 januari 2023 vergadert de Commissie Ruimte. De microfoon aan het 
katheder is niet vooraf geprobeerd en blijkt niet te werken als de eerste 
inspreker wil beginnen. Iemand drukt chaotisch op knoppen, maar het lukt niet 
om het probleem op te lossen. Opeens wordt het blaadje met de tekst 
weggepakt en komt er een tafelmicrofoon met grote voet op het kathedertje te 
staan. Geen plaats meer voor de tekst. Het papier is flinterdun. Beter voor het 
milieu, maar het hangt omlaag als je het opeens in de hand moet houden. 
Iemand die daar voor het eerst staat, kan zich vergissen in hoe goed hij 
onvoorbereid het verhaal uit zijn hoofd kan doen.

Wat ik buiten de agenda om had willen zeggen is dat de gemeente in een eerdere 
fase fatsoenlijk met de bewoners had moeten communiceren dat ‘Spijkers met 
koppen’ voor het Kampje is losgelaten. In een serieuze participatie ga je niet eerst 
met veel bombarie aan iedereen vragen wat ze met het Kampje willen en dan met 
een klein groepje door met iets heel anders zonder dat goed te communiceren

Nog steeds denkt het gros van de mensen dat de gemeente ‘Spijkers met koppen’ 
aan het nakomen is. En dat laatste is evident niet waar, simpel na te gaan.

De gemeente dient deze essentiële informatieverstrekking aan de Ouderkerkers die 
op de ideeënmarkt in goed vertrouwen hun voorkeuren hebben achtergelaten alsnog 
in orde te maken. In ‘Spijkers met koppen’ staat duidelijk en concreet waar de 
Ouderkerkers voor hebben gekozen. Plaats een pagina in het Weekblad, laat zien 
hoe het Kampje op basis van de ideeënmarkt zou zijn ingericht en vertel waarom het 
bij nader inzien heel anders is gegaan. Voeg het Delva-ontwerp toe en beschrijf juist 
en volledig de verschillen tussen beide ontwerpen. Heel belangrijk; open een tijdelijk 
e-mailadres waar de mensen hun reactie naar toe kunnen sturen. Anders is het 
slechts een mededeling in plaats van herstel van een ernstige omissie van de vorige 
wethouders.

Het is wat de gemeente hoort te doen, maar het helpt ook de diepe frustratie weg te 
nemen bij de mensen die zelf al in de gaten hebben dat de brede participatie een 
schijnvertoning werd toen Delva het radicaal anders ging doen dan hoe de bewoners 
het wilden. Zij begrijpen bovendien niet dat het een verbetering is tientallen bomen 
weg te halen, klimaatadaptatie ondergeschikt te maken aan de vorm, grote 
hoeveelheden gewapend beton te gebruiken, miljoenen euro’s extra uit te geven en 
economische levendigheid uit het dorp te persen door het winkels en ondernemers 
onnodig extra moeilijk te maken in deze toch al onzekere tijden.

Dus verzoeken wij de raad het college te vragen de ernstige omissie van de vorige 
wethouders in de brede participatie alsnog recht te zetten.

Dank u wel.


