Het gezag van raadsleden is niet onbeperkt.
De verkiezingsprogramma’s staan bol van mooie voornemens om de inbreng van
inwoners bij het gemeentelijk beleid te verruimen. Ook bij de intreding van nieuwe
bestuurders wordt dit steevast in de introductie meegenomen.
In 2017 heeft de gemeenteraad een omgevingsvisie Waterland 2030 vastgesteld met
de bedoeling om bij de ruimtelijke ontwikkeling van het begin af aan de inwoners te
betrekken. https://www.waterland.nl/sites/default/files/omgevingsvisie_2030.pdf
In de praktijk lijkt het alleen bij mooie woorden te blijven.
Een duidelijk voorbeeld is de actuele procesgang rond de renovatie/nieuwbouw van
de sporthal ’t Spil. Waarbij er eerst besloten was tot groot onderhoud, later tot een
uitgebreide renovatie en daarna weer tot nieuwbouw op dezelfde of een andere
geschikte locatie en dan besluit de coalitie in 2018 dat de sporthal op het Marijkeveld
moet komen. In dit hele proces sinds 2010 zijn burgers noch bedrijven die daardoor
geraakt worden geïnformeerd, laat staan betrokken.
De gemeente Waterland heeft nochtans vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet,
waarin de burgerparticipatie steviger verankert wordt, de zogenaamde Proceswijzer
opgesteld. In het kort moet ieder nieuw ruimtelijk initiatief, dat niet zomaar past
binnen het bestemmingsplan, worden afgewogen aan lokale ruimtelijke
zwaartepunten en vooral aan de directe omgeving worden voorgelegd, opdat met de
uitkomsten uit dat overleg breedgedragen oplossingen worden gerealiseerd.
Nieuw eigentijds beleid; de bewoner boven aan het lijstje, alles met de
veelzeggende titel “Waterlands Peil”.
Bij het besluit om een nieuwe sporthal op het Marijkeveld te plaatsen, een ruimtelijke
ingreep van de eerste orde, is zoals gezegd geen enkel structureel overleg geweest
met bewoners of andere belanghebbenden. En is er geen ruimte vrijgemaakt voor
inbreng, afweging van eerder gemaakte afspraken, bespiegelingen op gemaakte
keuzes.
Is de omgevingsvisie de zoveelste papieren tijger?
Gaan politiek en bestuur voorbij aan haar eigen beleid? Negeert zij de wijsheid van
de inbreng van de bewoners, de ervaringsdeskundigen, de hands-on plaatsmakers?
Wij de bewoners, hebben een bewuste rol gekregen in de totstandkoming van onze
omgeving.
Wij willen die nemen!
Als Mohamed niet naar de berg komt, dan moet de berg naar Mohamed.
In dit stuk stellen wij vast dat in dit proces de daad niet bij het woord is gevoegd, als
het gaat om de bewonersparticipatie. In volgende stukken willen we de in het proces
gemaakte keuzes belichten, om uiteindelijk te komen tot een zo breed mogelijk
gedragen afweging van het lot van de beide sporthallen. Daarin willen we ook

mogelijke andere maatschappelijke functies, stakeholders en locaties voor mogelijke
nieuwbouw meenemen.
Om de uitkomst zo breed mogelijk te wegen, vragen we iedereen die iets te melden
heeft, uitgebreid of kort en bondig, jong of oud, professioneel of hobbyist, om dat met
de initiatiefnemers te delen middels sociale media of direct via de e-mail.
Ondertussen hebben we het bestuur gevraagd het aangekondigde onderzoek naar
de manier waarop een nieuwe sporthal op het Marijkeveld zou moeten komen, op te
schorten. Een dergelijk onderzoek is nog niet aan de orde.
Eerst overleg met de direct betrokkenen,
met ons!
de bewoners!
Bewonersbelangen Oranjewijk
Mail: bewonersbelangen.oranjewijk@ziggo.nl
Facebook: https://www.facebook.com/groups/230555115207286

