Beantwoording feitelijke/technische vragen
van de fractie van GBLV: Toepassing sets
afspraken burgerparticipatie (iBabs 1653)
Onlangs zijn door het college de 10 afspraken rond burgerparticipatie
gepresenteerd als basis voor de diverse participatietrajecten.
Dit leidt tot de volgende feitelijke vragen om te zien hoe deze 10 afspraken in
een feitelijke situatie uitwerken en wat dit betekent voor toekomstige
processen/projecten.

Vraag 1
Hoe zijn de elementen van de 10 afspraken rond burgerparticipatie
toegepast/terug te vinden in het participatieproces rond de Julianabaan? Op
welke punten komt de burgerparticipatie in het project Julianabaan wel/niet
overeen met de 10 punten Burgerparticipatie?
Antwoord
In het project De Julianabaan is op verschillende momenten door verschillende
groepen stakeholders (vastgoedeigenaren winkels, winkeliers en bewoners)
geparticipeerd bij de totstandkoming van de planvorming inzake de
herinrichting van de openbare ruimte. In december 2020 is een klankbordgroep
met bewoners ingesteld die circa 8 keer bij elkaar is geweest. Eind mei 2021
was een brede bijeenkomst voor alle belanghebbenden in het gebied gepland
om het definitieve plan te bespreken. De slotbijeenkomst is uitgesteld door
mogelijke initiatieven vanuit de raad omdat dit ingrijpende wijzigingen kan gaan
betekenen van het plan. Bij de start van de participatie is het doel en de rol
gecommuniceerd. Geconstateerd kan worden dat het proces zoals dat is
doorlopen afgezet tegen de 10 afspraken voor een deel is gevolgd en voor een
deel (nog) niet. Aangezien het proces al een tijd loopt en de afspraken omtrent
participatie nog door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld, betekent
dit dat er nog niet met het afwegingskader en het participatiekompas is gewerkt.
Vraag 2
Hoe zijn, nu of bij aanvang, de elementen van de 10 afspraken rond
burgerparticipatie toegepast/terug te vinden in het participatieproces rond de
herontwikkeling Appelgaarde 2-4? Op welke punten komt de
burgerparticipatie in het project Herontwikkeling Appelgaarde 2-4 wel/niet
overeen met de 10 punten Burgerparticipatie?
Antwoord
Bij het opstellen van het plan van aanpak participatie voor het project
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Appelgaarde is de set afspraken als uitgangspunt gebruikt. Daarbij wordt ook
gebruik gemaakt van het afwegingskader. De raad zal eind juni/begin juli over
de participatie-aanpak Appelgaarde worden geïnformeerd. Vooruitlopend op
het plan van aanpak zijn de belangrijkste stakeholders betrokken zoals onder
andere VVE de Populier en bewonersvereniging de Gaarden.
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