Update mogelijke verhuizing KW37 naar Park De Steenen Camer
Beste wijkbewoners,
Komen er nu wooneenheden en werkplaatsen in ons mooie Park de Steenen Camer? Dat is een
vraag die de gemoederen in Elderveld sterk bezighoudt en de emoties soms hoog doet oplaaien. In
het augustusnummer van Elderveld Nieuws stonden al bijdragen van de Kynologenvereniging, de
Scouting en van ons als omwonenden. Inmiddels hebben wij en enkele andere betrokken partijen
het vertrouwen in wethouder Bouwkamp verloren en uit protest het overleg met de gemeente
opgeschort. In dit ingezonden bericht rapporteren wij over de laatste stand-van-zaken.

Het gemeenteveld in de herfst van 2020

Wat ging eraan vooraf?
Het besluit om het vertrouwen in de wethouder op te zeggen en het overleg op te schorten is niet
lichtvaardig genomen. Wat ging eraan vooraf? Op 3 juli jl. hadden wij gesprek met wethouder
Bouwkamp op het stadshuis. Daarin zegde zij toe om na de zomervakantie met een uitgewerkt plan
voor de inrichting en het gebruik van het gemeenteveld te komen. Daarna zou de gemeente dit plan
met alle betrokken partijen afzonderlijk bespreken en eventueel verder uitwerken (als onderdeel van
een zorgvuldig onderzoek naar de inpassing). Pas daarna zou KW37 de gelegenheid krijgen het plan
via een inspraakavond of een grootschalige digitale bijeenkomst aan de buurt te presenteren. Deze
toezeggingen zijn volledig in lijn met de bewonersbrief van 16 juni jl. Wij citeren de wethouder: “Als
het idee voor een inpassing op het terrein aan de Drielsedijk concreet is uitgewerkt, bespreken wij
deze weer met de wijk” (pag. 3) en “Daarom wil de gemeente het idee voor deze locatie samen met
KW37 en onder andere direct omwonenden, aangrenzende partijen, het wijkplatform en lokale
groene groepen uitwerken” (pag. 3).

Het toegezegde uitgewerkte plan dat niet kwam
Halverwege september vertelde de projectleider ons via de telefoon dat niet de gemeente maar
KW37 beslist of wij het uitgewerkte plan nog vóór de KW37-presentatie onder ogen krijgen. Dit is
volledig in strijd met de gedane toezeggingen in ons gesprek met de wethouder en de bewonersbrief.

Toegezegde participatie van de wijk uit de planning verdwenen
Daarnaast kregen wij te horen dat het traject van burgerparticipatie nu zou starten met de
presentatie van KW37. Tijdens deze presentatie in oktober zouden dan alle betrokken partijen hun
zegje kunnen doen. Het advies over de komst van KW37 aan de gemeenteraad zou direct na deze
presentatie volgen. Nadat eerder de postzak met de bewonersbrieven plotsklaps zoek was, blijkt nu
dus ook het beloofde bilaterale overleg van de gemeente met omwonenden en verenigingen te zijn
verdwenen. Dit beperkt de mogelijkheden van de wijk om mee te beslissen over de verhuizing van
KW37 naar Park de Steenen Camer en te beargumenteren waarom het een goed of slecht plan is.
Raadsbrieven van omwonenden, verenigingen en raadsfracties
Voor de zoveelste keer blijkt dat de wethouder de toegezegde transparantie, communicatie en
burgerparticipatie niet waarmaakt. De gebroken beloften hebben in Elderveld tot grote verwarring
en commotie geleid. In een raadsbrief hebben wij gezegd pas weer te overleggen als we het
toegezegde uitgewerkte plan hebben ontvangen. Zonder zo’n plan is verder overleg over de
inrichting en het gebruik van het gemeenteveld immers niet erg zinvol. De Scouting en de eigenaren
van het Pannenkoekenrestaurant hebben een soortgelijke brief aan burgemeester, wethouders en
raadsleden gestuurd. Andere betrokken partijen overwegen dat ook te doen.
De handelwijze van de wethouder was voor wijkbewoner en raadslid Nico Wiggers aanleiding om
maar liefst 21 kritische vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. In haar
antwoord zegt Bouwkamp: “Wij herkennen ons niet in het beeld dat toezeggingen niet zijn
nagekomen”. En ze stelt dat “dergelijke uitingen niet zijn gedaan c.q. zo niet geïnterpreteerd kunnen
worden”. Hiermee zet ze de omwonenden weg als leugenaars die het niet goed begrepen hebben.
We beraden ons op verdere stappen. De raadsvragen en het antwoord van de wethouder vindt u op
onze website www.elderveldhoudenzo.nl

Hoe nu verder?
KW37 bivakkeert nu nog op het Merwedeterrein in Presikhaaf. Daar mogen zij tot minimaal juni 2021
blijven wonen en werken. Wij hopen dat de gemeente een andere plek voor hen vindt. Een plek waar
zij welkom zijn en hun beroep kunnen uitoefenen zonder overlast te veroorzaken.
Met vriendelijke groet,
Namens de omwonenden: Klaas Bosma, Hans Kuhlemeier, Jasper Wienk, Dick Roest en Rudi
Hemmen

