KW37 DEFINITIEF NIET NAAR ELDERVELD!
Verslag van de bewonersbijeenkomst
Beste wijkbewoners,
Begin februari kwam het verlossende bericht dat Elderveld de ni ef uit beeld is als mogelijke
loca e voor kunstwerkplaats KW37. De bewonersbijeenkomst van 15 december 2020 gaf het
laatste zetje dat de gemeente nodig had om tot dit besluit te komen. Deze bijdrage gaat over deze
bijeenkomst waarin KW37 haar visie presenteerde, de wijk tegengas bood en de gemeente het
draagvlak in Elderveld peilde.

Zicht op het besneeuwde gemeenteveld vanuit de Boomgaard (foto: Rianne Schönberger)
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De bewonersbijeenkomst
De online bewonersbijeenkomst vond plaats op 15 december 2020. Namens de gemeente en KW37
spraken: Cathelijne Bouwkamp (wethouder), Dijanne van Engelen (KW37), Tobi van Blokpoel
(landschapsontwerper) en Ludwin Budde (stedenbouwkundige). En namens de wijk: Klaas Bosma
(omwonenden) en Dirk Bruinsma, Jasper Wienk, Jasja Dekker en Rudi Hemmen (verenigingen).

De uitslag van de meningspeiling
Tijdens de bijeenkomst hee de gemeente het draagvlak binnen de wijk onderzocht (via de
Men meter App). In totaal brachten 143 wijkbewoners hun stem uit. De wijk ziet de komst van KW37
niet zi en, zo blijkt overduidelijk uit de volgende resultaten:
• 95% staat nega ef of zeer nega ef tegenover de komst van KW37 naar Elderveld;
• 90% ziet geen of geen enkele meerwaarde voor de wijk;
• 16% is bereid met de gemeente verder te praten over de mogelijke komst van KW37 waarvan de
hel (8%) dat alleen onder bepaalde voorwaarden wil doen.
Hoe reageerde de wethouder op de resultaten van de draagvlakpeiling?
Bouwkamp: “Ik hoor heel duidelijk wat het belang van de wijk is en dat onderschrijf ik ook”. Ze gee
aan dat de wijk de combina e van kunst en groen “misschien niet ziet zi en”. En ze toont begrip voor
de noden van de verenigingen: “De Scou ng en de Kynologenvereniging begrijp ik. Het is belangrijk
dat ze kunnen blijven bestaan”.
Over de komst van KW37 naar Elderveld zegt de wethouder: “Het gesprek van vanavond betekent wel
wat voor in hoeverre we dit kansrijk achten. We hebben het proces open ingestoken omdat er een
groenbestemming op het gebied zit en dan moet je zorgvuldig te werk gaan. Er moet draagvlak zijn
en de wijk moet bereid zijn om met KW37 samen te werken als je dit samen wilt oppakken”. En
verder: “Dit hee mogelijk consequen es voor een andere plek voor KW37. De zoektocht wordt niet
eenvoudiger”.
Het verslag van de gemeente
Halverwege januari ontvingen wij het verslag van de bewonersbijeenkomst. Ons bereikten vele
signalen van wijkbewoners over de ‘onvolledigheid’ van dit verslag. Zo was de niet mis te verstane
reac e van de wethouder onvolledig en vertekend weergegeven. De resultaten van de
draagvlakpeiling bleken ‘weggestopt’ in een ellenlange en onoverzichtelijke bijlage. Het gloedvolle
betoog van voorzi er Dirk Bruinsma van het Wijkpla orm werd zelfs helemaal niet genoemd.
Brief aan wethouder, college, raadsleden en frac evolgers
Het ‘onvolledige’ verslag van de bewonersbijeenkomst was voor ons aanleiding om de gemeente
opnieuw een brief te sturen. Daarin drongen wij aan op een volledige en waarheidsgetrouwe nieuwe
versie van dat verslag. Het Wijkpla orm hee een soortgelijke brief verstuurd. Inmiddels hee de
gemeente het verslag aangepast maar nog niet openbaar gemaakt.
Bewonersbijeenkomst gaf laatste zetje
Op 4 februari jl. stuurde de wethouder ons het verlossende bericht dat Elderveld de ni ef uit beeld
is als mogelijke loca e voor KW37. Een geweldig resultaat waar de bewonersavond zeker toe hee
bijgedragen!
Woord van dank en feest!
Elderveld blijkt een ijzersterke en veerkrach ge wijk waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Wij
hopen dat de gemeente snel een andere plek voor KW37 vindt. Een plek waar zij welkom zijn en hun
beroep kunnen uitoefenen zonder overlast te veroorzaken.
Onze dank gaat uit naar de meer dan duizend wijkbewoners die hebben meegeholpen om het groene
hart van Park de Steenen Camer te behouden. Zodra het weer kan, organiseren we een groot feest op
het natuurveld waar iedereen welkom is.
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Met vriendelijke groet, namens omwonenden van het veld,
Klaas Bosma, Hans Kuhlemeier, Jasper Wienk, Dick Roest en Rudi Hemmen

