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Aan de leden van de raad,
Op 11 december 2018 heeft u de visie op het Veerplein en de omgeving vastgesteld en
krediet vrijgegeven om te starten met de ontwerpfase. In het voorjaar van 2019 bent u
geïnformeerd over de planning. Zoals afgesproken komen we nu, vlak voor de zomer, bij u
terug. Met deze brief informeren we u over het voorlopig ontwerp en de gestarte
inspraakprocedure voor belanghebbenden.
Wat is er tot nu toe gedaan?
Een eerste ruimtelijke uitwerking voor het gebied is gemaakt in een schets. Deze schets is in
het gebied zelf getoond op een scherm en middels een breed uitgezette enquête getoetst bij
betrokkenen en geïnteresseerden. Ook zijn de schets en de enquête onder de aandacht
gebracht door collega's die een middag aanwezig waren in het gebied. De enquête is door
1.655 mensen ingevuld. De resultaten van deze enquête zijn aan u meegestuurd. Daarbij
zijn circa tien schriftelijke reacties ontvangen van omwonenden. Deze gaan veelal over het
parkeren op grotere afstand van de woning en het fietsen langs het water richting de
watertoren. Op basis van de uitkomsten van de enquête en de gesprekken die tussentijds
gevoerd zijn met betrokkenen is een voorlopig ontwerp gemaakt door West8. Dit voorlopig
ontwerp ontvangt u ook bij deze brief.
Hoe gaan we verder?
Met het vaststellen van de visie is uitgesproken dat het gebied een identiteitsbepaler is en
een verblijfsgebied dat toegankelijk is voor iedereen. Iedereen mag dan ook reageren op het
voorlopig ontwerp. Het Veerplein is van iedereen.
We geven de inspraakprocedure als volgt vorm:
 In juli en augustus is de mogelijkheid om schriftelijk/digitaal te reageren op het
voorlopig ontwerp. De tekeningen liggen ter inzage bij de receptie en worden, samen
met een filmpje, op de website geplaatst met een reactieformulier.
 Begin september organiseren we een informatiebijeenkomst. Daarna is er nog twee
weken de tijd een reactie te geven. Hiervoor worden raadsleden, bewoners en
ondernemers uit het gebied, inwoners en specifiek ook jongeren (als nieuwe
generatie) uitgenodigd. Het idee is om diverse doelgroepen te laten reageren op het
voorlopig ontwerp en de doelgroepen ook te laten kijken naar elkaars reacties.
Jongeren zullen wellicht anders reageren op het voorlopig ontwerp dan bewoners
van het gebied. Goed om dit inzicht ook op zo'n avond te laten ontstaan.

portefeuillehouder:
informatie:
telefoon:
e-mail:
bijlagen:
ter inzage:

Huizinga, J. ; Dongen, J.E.T.M. van
Manon Trompetter
078 770 37 24
m.trompetter@zwijndrecht.nl
(1) Voorlopig ontwerp en (2) Resultaten Enquête

Pagina

2 van 2

Met deze brief nodigen we u graag uit ook uw reactie te geven op het voorlopig ontwerp. Dit
kan door te mailen naar veerplein@zwijndrecht.nl. Een uitnodiging voor de bijeenkomst na
de zomer ontvangt u op een later moment.
De schriftelijke reacties die we al ontvangen hebben op basis van de enquête nemen we
mee als input tijdens de formele inspraakprocedure.
Hoogachtend,

De secretaris,

De burgemeester,

