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Geacht college,
Direct-omwonenden van Appelgaarde 2-4 ontvingen zaterdag 2 oktober 2021 per brief een uitnodiging van
Wethouder Kist, getiteld: om “In gesprek over herontwikkeling Appelgaarde 2-4”. Zijn informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 oktober 2021.
Wij hebben onze achterban opgeroepen om deze informatiebijeenkomst te boycotten. De redenen voor onze
oproep zijn als volgt:
§
De uitnodiging is niet in lijn met de unaniem aangenomen motie van 9 juni 2020 waarin werd gevraagd
om een ‘actief traject van burgerparticipatie bij de herontwikkeling Appelgaarde 2-4 om een gedeeld
perspectief te realiseren’. Van burgerparticipatie is dinsdag 12 oktober 2021 opnieuw geen sprake.
§
Ondergetekenden hebben zich namens omwonenden formeel aan uw bestuurlijke en ambtelijke
organisatie voorgesteld als vertegenwoordigende woordvoerders. In die hoedanigheid verwachten wij,
opnieuw: zoals ook in de voornoemde werd verwoord, een volwaardig burgerparticipatietraject dat
passend is bij een dergelijke omvangrijke ingreep in de directe leefomgeving. Tot nu toe zijn
ondergetekenden slechts eenzijdig geïnformeerd.
§
In Raadsbrief 2220 van 29 juni 2021, getiteld: “Stand van zaken herontwikkeling Appelgaarde 2-4 e.o.”,
geeft Wethouder Kist op basis van zijn eenzijdige toepassing van het participatiekompas aan dat de
omwonenden slechts zullen worden geïnformeerd voor wat betreft het bouwvolume. Dit punt is voor
omwonenden echter het meest essentiële onderwerp waarover zij willen meepraten, alle kansen en/of
bedreigingen hangen daarmee samen!
§
Voornoemde raadsbrief staat geagendeerd voor de vergadering van de Commissie Omgeving van 26
oktober 2021. Wij wensen de uitkomst van die bespreking af te wachten voordat we een volgende
constructieve stap kunnen zetten.
Het moge u duidelijk zijn dat wij het College oproepen om dit burgerparticipatietraject een waarachtige kans
van slagen te geven. Daarmee kunt u uw nieuwe beleid op dit punt ook echt tot uitvoer brengen, vóór en
mét omwonenden. Bovendien kan de door u beoogde cultuurverandering via dit burgerparticipatietraject
vorm krijgen en zodoende als voorbeeld dienen voor volgende projecten. Beide zaken kunnen zich alleen
manifesteren als uw College daar actief op stuurt.
Met vriendelijke groet,

Mirjam Kersbergen

Edgar van de Brug
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