
Van: <inwoner aan het Hoefblad> 
Verzonden: donderdag 8 april 2021 09:51:30  
Aan: griffie <griffie@huizen.nl> 
Onderwerp: Re: Reactie commissie fysiek domein 7 april 2021 

Ik wil u vragen onderstaande mail naar alle raadsleden en raadsopvolgers te sturen. 
 
Alvast bedankt voor uw moeite. 
 
Met vriendelijke groet, 
<geanonimiseerd> 
 
 

Op do 8 apr. 2021 09:49 schreef <inwoner aan het Hoefblad> 

Geachte heer Boom,  

 

Ik heb gisteren de commissievergadering Fysiek Domein gevolgd.  

Uw antwoorden hebben bij mij alleen maar voor meer vraagtekens gezorgd. 
Op meerdere vlakken, maar ik wil mij nu beperken tot het park aan het 
Hoefblad en de Kalmoes. In alle voorgaande stukken wordt dit de 
Huizermaatweg/Zuiderzee genoemd. Ik vraag me af of voor raadsleden 
duidelijk was dat u het park daar achter bedoelde in plaats van een grasstrook 
op de hoek van de door u benoemde straten. Ik kan me de verwarring goed 
voorstellen. 

U zegt aan participatie met de omwonenden te hebben gedaan. Kunt u mij 
vertellen over wie u hier sprak? De bewonerscommissie heeft u hier niet over 
geïnformeerd. Als u mij en mijn vriendin bedoelt is dat geen participatie. 11 
Dagen voor deze commissievergadering is de actiegroep “busbaan nee 
bomen ja” uitgenodigd voor een presentatie van het plan. Toevallig zaten wij 
daarbij, <geanonimiseerd>. U was, tot dagen na deze presentatie, niet op de 
hoogte dat wij aanwonenden waren, dus u hebt niemand van de omwonenden 
uitgenodigd. Daarbij was het niet meer dan een uitleg over het gehele plan. 
Toen de woningbouw aan de orde kwam en de vraag werd gesteld of dit 
bedoeld was om het algehele plan te bekostigen werd daar ontkennend op 
geantwoord. Er moest doorgegaan worden om het algehele plan toe te lichten. 
Dat is ook precies wat daar gebeurd is. We hebben amper de tijd gehad om te 
vragen wat er precies zou gaan gebeuren met dit park, laat staan dat we 
daarover in discussie konden gaan. Na de presentatie is er nog kort 
nagesproken. Daar vertelde u meer over hoe de  beslissingen over Borgstede, 
die volgens u 10 hoog gaat worden, tot stand zijn gekomen.  

Het enige dat van het park aan de orde kwam, tijdens het korte napraten, was 
de afwateringsfunctie De projectleider deed dit af met de opmerking dat het 
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regenwater wel op het dak opgevangen kon worden en verwees naar een 
artikel over klimaatadaptief bouwen.  

Als u dit participeren noemt, maak ik me ernstig zorgen om de rest van het 
proces. En dat terwijl de raad met toestemmen in dit integraal plan u een carte 
blanche geeft. Zoals u zelf zegt moet er nog veel onderzocht en aangepast 
worden, maar daar heeft de raad na deze goedkeuring geen enkele stem 
meer in.  

Ik hoop dat u deze mail wel wil beantwoorden, aangezien ik op mijn vorige 
mail helaas geen reactie heb mogen ontvangen. Toch verwacht ik dat u mij 
laat weten wie in uw ogen de participanten waren. Aangezien u dit openbaar 
verkondigt, voel ik mij genoodzaakt om ook openbaar te verklaren hoe ons 
contact verlopen is en dat dat toch geen participatie te noemen is.  

De raadsleden hebben gisteren een verhaal van u gehoord en daarom zal ik 
hen vandaag ook op de hoogte brengen van mijn ervaring, zodat zij een 
compleet beeld kunnen vormen.  

 

Met vriendelijke groet, 

<inwoner aan het Hoefblad> 
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