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Voorburg, 10 juni 2022

Geachte leden van de Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg,
Graag en zeer betrokken brengen we u op de hoogte van de gang van zaken aangaande
het participatieproces met omwonenden rondom de herontwikkeling van Appelgaarde 24 e.o.. Wij brengen in herinnering de unaniem door de Gemeenteraad aangenomen
moties van zowel 9 juni 2020 als 10 november 2021, waarin het College van B&W wordt
opgeroepen tot een proces van actieve burgerparticipatie om een zoveel mogelijk
gedeeld perspectief op de ontwikkeling te creëren.
Tot de dag van vandaag wordt dit participatieproces afgeremd door de keuze van de
gemeente om de input van omwonenden, die werd vastgelegd in het zogeheten
Ambitiedocument d.d. 5 april 2019, naast zich neer te leggen en een geheel afwijkende
Ontwikkelvisie te presenteren in november 2019, die in juni 2020 door de Gemeenteraad
werd vastgesteld.
Als omwonenden zitten we nu in het participatietraject om te komen tot een Ruimtelijk
Kader. We hebben nu twee participatie avonden meegemaakt (12 mei en 23 mei) onder
leiding van projectontwikkelaar REB, een vertegenwoordiger van het door REB
ingehuurde participatiebureau AKRO Consult en vertegenwoordigers namens de
gemeente. We hebben die twee avonden geëvalueerd met een representatieve groep
omwonenden en stellen vast dat er van optimale actieve burgerparticipatie nog steeds
geen sprake is.
Het creëren van een zoveel mogelijk gedeeld perspectief lijkt ook geen doel te zijn.
Voorbeelden zijn het ontbreken van cruciale informatie voor omwonenden voorafgaande
aan bijeenkomsten, geringe aandacht voor zorgen die door omwonenden tijdens
bijeenkomsten worden geuit, onwilligheid om de impact van het project op de
leefbaarheid van omringende buurten objectief te onderzoeken en het niet (tijdig)
versturen van verslagen na afloop van bijeenkomsten.
Van een evenwichtige, gelijkwaardige dialoog op basis van transparantie en wederzijds
vertrouwen, is daardoor nog geen sprake. Daarom hebben we het college verzocht om
aanvullende maatregelen te nemen, om zodoende wel tot een passende ontwikkeling te
kunnen komen die aansluit bij de omringende buurten.
We denken nog steeds dat er een unieke kans ligt om dit project tot een model van
burgerparticipatie te maken (het project is ooit als pilot voor burgerparticipatie
aangewezen). We menen ook dat de volks-vertegenwoordigende rol van de
Gemeenteraad niet naar behoren wordt ingevuld als het proces van burgerparticipatie
rondom Appelgaarde 2-4 niet beter wordt vormgegeven.
Bij het niet serieus nemen van de geuite zorgen en belangen, zien wij ons als
wijkbewoners genoodzaakt ons te beraden over het vervolg hiervan. Totdat we
overeenstemming bereiken over de gewenste basis voor participatie, lijkt het ons het
beste om al geplande participatiebijeenkomsten op te schorten.
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Met vriendelijke groet,
Edgar van de Brug

Mirjam Kersbergen

Verstuurd namens:
•
•
•
•
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Bewonersvereniging De Gaarden Voorburg (eengezinswoningen aan de Appel- en
de Kersengaarde te Voorburg);
Popel, de bewonersvereniging van de Populierendreef en Elzendreef (laagbouw);
Bewoners van De Populier;
Vertegenwoordigers van GaardenBelang (www.gaardenbelang.nl).

