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Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, 

De wijkraden in de Orionzone zouden graag samen met u willen zorgen voor goed afgestemde plannen 

die kunnen rekenen op een groot draagvlak. Plannen die rekening houden met de impact van 

voorgestelde cq. noodzakelijke veranderingen. Plannen waarin een balans is gevonden tussen politieke- 

en ambtelijke ambities en doelen en de leefomgeving van de burgers in het geraakte gebied. 

De afgelopen vier jaar is dat niet gelukt. We vonden tot nu toe weinig gehoor voor zowel de ambities als 

bezwaren die burgers in ‘de participatieprocessen’ naar voren brachten. 

In de Commissie Ontwikkeling’ beloftes zijn gedaan die niet zijn nagekomen.   

Op dit moment ligt de startnotitie Stadionplein voor in de Raad. Na de behandeling in de Commissie 

Ontwikkeling op 9 december j.l. was het bij de eerste stemming duidelijk dat er onvoldoende draagvlak 

was en de notitie niet ‘behandelrijp’.  

‘Politieke en wellicht ook persoonlijke agenda’s en ambities’ bleken toch sterker dan democratische 

grondslagen. Door ‘politiek handelen’ bleef de notitie toch op de agenda staan.  

De notitie is op enkele punten aangepast en hiermee waarschijnlijk ‘politiek’ acceptabel gemaakt.  

De bezwaren zoals die door de wijkraden en bezorgde bewoners zijn genoemd, zijn er nog steeds. Een 

samenvatting hiervan vindt u in de recente brief van Wim de Groot.  

De toegezegde strategische visie zou moeten zorgen voor een gebalanceerde uitwerking van de 

ontwikkelvisie over de hele zone. Randvoorwaarden op een meer gedetailleerd niveau. Er zouden ‘nog 

vele beslismomenten komen waarbij de bewoners kunnen participeren’. Het effect van het niet 

nakomen van deze belofte is dat er binnen de zone partieel ontwikkeld wordt en het vertrouwen weer 

op de proef wordt gesteld.  

In de Raadsvergadering van vanavond zal blijken wat leidend is voor het maken van keuzes: politieke/  

persoonlijke ambities of de menselijke maat waarbij burgers werkelijk invloed kunnen hebben op hun 

eigen leefomgeving. En u kunt rekenen op een breed draagvlak. De keuzes die u maakt zijn bepalend 

voor de komende decennia. Voor de Orionzone én omliggende wijken. 

In de hoop dat u wijze keuzes maakt, volgen wij de komende Raadsvergadering met belangstelling. 

 

De wijkraden Planetenwijk, Sinnevelt en De Krim 


