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Aan: College van B&W
Van: D66, Sonja Paauw
Datum: 30 september 2017
Onderwerp: Positionering Kamperpoort
Geacht college,
Op 2 oktober ligt de informatienota Positionering Kamperpoort ter kennisname aan de
gemeenteraad voor. Vijf commerciële partijen, woningcorporatie Deltawonen en de
gemeente werken samen in het Platform Kamperpoort om de wijk een impuls te geven en de
Kamperpoort integraal te ontwikkelen. De deelnemers aan het Platform zullen niet alleen
gericht zijn op de stedenbouwkundige ontwikkeling maar ook op positie van de bewoners
van de wijk nu en in de toekomst. Leefbaarheid nu en in de toekomst is een belangrijk
aandachtspunt.
Het wijkconcept (eigenzinnig Kamperpoort) is aansprekend vindt mijn partij. Echter, helaas
zijn bewoners niet betrokken bij de tot stand komen daarvan. Ook het toetsingskader voor
initiatieven is zonder de inwoners tot stand gekomen. Vanaf nu worden bewoners
nadrukkelijk wel uitgenodigd om ook zelf met initiatieven te komen en die voor te leggen aan
het Platform, aldus betrokken ambtenaar. Dat kunnen initiatieven zijn op fysiek terrein (een
voorstel voor een bouwplan o.i.d.) maar ook op ander gebied (b.v. een voorstel voor meer
groen in de wijk, een vraag om tijdelijk gebruik van een ruimte voor specifieke activiteiten
etc.). We lezen dat het Platform waar nodig werkgroepen per thema formeert, waar weer
andere partijen, bewoners en ondernemers aan toegevoegd kunnen worden. Een flexibele
schil die afhankelijk van behoefte en noodzaak kan worden aangehaakt.
Uitgangspunt is het betrekken van de wijk, lezen we. Dat stemt optimistisch! Echter, we
weten ook hoe lastig het is om mensen goed te betrekken, om hen echt invloed te geven op
hun leefgebied. Zij hebben het gevoel “dat de plannen zoals ze neergelegd worden toch
gewoon doorgaan, ook al ben je er tegen.” In onze visie kan draagvlak en het gevoel dat je
invloed hebt pas ontstaan door echt samen aan het werk te gaan. Onder professionele en
creatieve begeleiding op onderzoek naar wat de mensen in de wijk willen. Samen
oplossingen bedenken voor opgaven in de wijk en niet al oplossingen voorgelegd krijgen om
daar op te reageren.
Wij willen daarom graag weten hoe de gemeente dit in het Platform tot stand gaat brengen
en stellen de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat optimale betrokkenheid en draagvlak pas dan kan
ontstaan als mensen de kans hebben gekregen samen plannen voor de wijk te
maken (en niet al plannen voorgelegd te krijgen)?
2. Deelt u het inzicht dat de meeste mensen lastig te betrekken zijn en dat het voor de
meeste mensen ook moeilijk is initiatieven te organiseren, laat staan bouwplannen?
3. Hoe wil het Platform dit toch gaan realiseren?
4. Hoe zorgt het Platform ervoor dat niet alleen de usual suspects in de werkgroepen
plaatsnemen?
5. Hoe brengt u de verschillende input van de doelgroepen in de werkgroepen bij elkaar
tot gezamenlijk gedragen plannen? En hoe worden mensen die niet in de
werkgroepen zitten betrokken?
6. Heeft u alternatieve (creatieve) werkvormen overwogen, welke?
7. Bent u bereid om (bepaalde) opgaven in de wijk door middel van Placemaking op te
pakken en zo ja wilt u de gemeenteraad informeren zodra u weet welke dat zijn?

Met dank voor uw beantwoording.

Sonja Paauw
D66

