
 

Motie participatie Entrada  M1
De gemeenteraad in vergadering bijeen, donderdag 23 februari 2023, betreffende vaststelling 
stedenbouwkundige visie Entrada (RV23-04);

Constaterende dat:

• De huidige omwonenden aangeven dat zij in het proces van participatie te weinig gehoord 
worden.

• De doelgroepen voor Entrada breder zijn dan de omwonenden die tot nu toe geparticipeerd 
hebben.

Overwegende dat:

• De Handreiking participatie is opgesteld om meer structuur te bieden bij 
participatieprocessen met als uitgangspunt dat het belangrijk is dat alle belanghebbenden en 
betrokkenen de kans krijgen om mee te doen.

• Participatie nodig is om een goede afweging te maken voor een besluit.

• Het betrekken van de samenleving helpt om het project beter te laten slagen.

Van menig zijnde dat:

• Bij project Entrada niet alleen geïnformeerd dient te worden, maar een goede participatie 
plaats dient te plaats te vinden, om tot een evenwichtig besluit te komen dat breed gedragen 
wordt.

• Dat bij de participatie van woningbouw project Entrada alle bewoners van Ouder- Amstel - 
en in het bijzonder alle bewoners van Duivendrecht - betrokken moeten worden:

• Dat vooral de doelgroepen zoals jongeren, starters en ouderen hierbij betrokken moeten 
zijn.

• Evaluatie altijd moet plaatsvinden na afloop van het participatietraject om hiervan te kunnen 
leren.



Verzoekt het college:

• Aan te geven welke vorm van participatie de gemeente voor ogen staat bij Entrada: 
informeren, meedenken en meedoen of co-creëren en coproduceren.

• Daar invulling aan te geven door de daarbij behorende  instrumenten in te zetten en 
daarover de inwoners te informeren.

• Te zorgen dat de informatie over Entrada op zo’n breed mogelijke manier verspreid wordt, 
zodat inwoners/belangstellende op tij geïnformeerd worden en mee kunnen doen in het 
participatieproces.

• Bij de ontwikkelingen van het stedenbouwkundig plan, erop toe te zien dat er meer inwoners 
Ouder-Amstel  - met name jongeren, starters en ouderen -  en belangstellende bij de 
participatie Entrada betrokken worden.

Gaat over tot de orde van de dag.

Natuurlijk Belang  D66 PvdA

Rita Smit Wendela van den Brink van Agtmaal Jan Alberts
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