
Voorzitter, commissieleden, 
 
Mijn naam is GEANONIMISEERD en ik sta hier namens Buurtvereniging Erica én 
de Werkgroep Vituskerk. De komende 5 minuten vertel ik u over het gevoel dat 
in onze buurt heerst over PARTICIPATIE. 
  
Ten eerste: Nederland kent een Omgevingswet. Die wordt over 6 maanden van 
kracht. Als inwoner van Huizen mag je ervan uitgaan dat die nu al als ijkpunt 
dient, ook voor de gemeente Huizen. Dat lijkt mij behoorlijk bestuur. 
 
Huizen kent sinds 2010 een inspraakverordening. In artikel 6, lid 1 staat dat een 
procedure wordt vastgesteld.  
Volgens de kennisgevings- en motiveringsplicht uit de Omgevingswet dienen 
omwonenden bij de voorbereiding betrokken te worden. In de 
raadsvergadering sprak wethouder Boom over een ‘lopend’ participatietraject. 
Mogen we uit het feit dat er geen procedure is, aannemen dat het 
participatietraject nog niet is begonnen? Hoe kunnen wij als 
buurtvereniging/werkgroep Vituskerk immers weten wat het participatie 
traject inhoudt? Welke beïnvloedingsruimte is er? Hoe verloopt het traject? 
Wie zijn de stakeholders, etc? De aanname lijkt ons gerechtvaardigd dat het 
participatietraject nog helemaal niet is begonnen.  
Wij vinden het teleurstellend dat direct omwonenden niet door de gemeente 
zijn geïnformeerd over de participatieprocedure.  
We vernemen graag hoe die procedure eruit ziet en welke ruimte 
belanghebbenden daarin hebben.  
 
Ook wij snappen dat participatie niet gelijk staat aan meebeslissen, daar kan de 
wethouder gerust op zijn. Voor de goede orde: wij zitten constructief in de 
wedstrijd, getuige ook de door ons aangeboden alternatieven aan zowel 
parochiebestuur als gemeenteraad, waarop we overigens nog geen enkele 
reactie ontvingen.  
Participatie is alleen vruchtbaar wanneer er sprake is van uitwisseling van 
informatie op basis van gelijkwaardigheid en zeker ook van tijdigheid. Dus niet 
pas 18 maanden nadat de eerste gesprekken werden gevoerd tussen 
wethouder en parochiebestuur.  
Als ik mij niet vergis, bent u als commissie ook pas recentelijk geïnformeerd 
over dit project met best wel grote impact. Ons lijkt dat redelijk laat. 
 
Dan de beantwoording van de raadsvragen door wethouder Boom. Die was 
nogal jubelend over de tot nu toe gevolgde stappen van het parochiebestuur. 
Wij zien dat echt anders: 

- In januari is de buurt ingelicht 



- In februari was er een overleg van de werkgroep met de Flevoschool. Het 
parochiebestuur was aanwezig, maar gaf expliciet aan toehoorder te 
willen zijn 

- Begin maart was eenzelfde bijeenkomst met een dito voorbehoud van 
het parochiebestuur 

- Eind maart was er een bijeenkomst met 12 direct omwonenden (op 
uitdrukkelijk verzoek van de parochie dus niet de hele buurt). In die 
bijeenkomst zijn 6 wensen en bezwaren geïnventariseerd. Met die 6 
punten is in de bestemmingsplan-aanvraag niets gedaan. 

- In mei was een overleg met het Erica-bestuur waarin het 
parochiebestuur zijn ongenoegen kenbaar maakte over het feit dat de 
Vituswerkgroep de alternatieve invulling wereldkundig had gemaakt. Dat 
was stoom afblazen. 
 

Geen van voornoemde gesprekken kunnen wij, gezien aard en inhoud, 
kenmerken als participatie.  
 
Wethouder Boom constateerde 2 juni dat de buurt in zijn geheel zich nog niet 
betrokken voelt. Dat is correct. De buurt voelt zich niet alleen niet betrokken, 
maar is niet betrokken. De parochie heeft een aantal jaren geleden het Erica-
bestuur toegezegd de buurt op de hoogte te houden. Dat was ruim voor de 
eerste gesprekken tussen wethouder Boom en de parochie. Wij hebben nooit 
enig bericht ontvangen, we hebben onszelf gemeld. 
 
Wij denken dat, als er al sprake is van een participatietraject, er sprake is van 
een slecht opgestart, slecht lopend participatietraject. Het ontbreekt ons 
inziens aan regie en informatie van de zijde van de gemeente.  
 
Tot slot: de wethouder stelde dat hij van een aantal omwonenden heeft 
begrepen dat zij niet zijn betrokken door werkgroep en/of buurtvereniging. 
Nieuwsbrieven, mails en app-berichten zijn kennelijk aan deze mensen (als ze 
al bestaan, dat vragen wij ons echt af) voorbij gegaan. In alle wijkbrede 
communicatie is vanaf dag 1 gesteld dat iedereen welkom was en is om mee te 
praten. Maar dan moet je je wel melden. Wij sluiten niemand uit, welk belang 
zouden we daarbij hebben? 
  
We vragen ons af waarom 12 direct omwonenden (notabene de 
gesprekspartners van het parochiebestuur), een groot aantal buurtbewoners 
en een al ruim 20 jaar bestaande buurtvereniging worden weggezet op grond 
van informatie van ‘een aantal’ onbekende omwonenden. Ik ben zo vrij dat te 
kwalificeren als een manier om burgers te desavoueren. 
 



Direct omwonenden herkennen zich dus niet in de opmerkingen van de 
wethouder. In het kader van de transparantie vragen we de commissie fysiek 
domein de wethouder te verzoeken namen en ‘rugnummers’ te noemen. Die 
openheid verschaffen dient uiteraard te gebeuren in beslotenheid van uw raad 
of commissie. 
 
Wij hebben het gevoel dat de wethouder - die al in januari om tafel zat met 
twee werkgroepleden - de direct omwonenden keihard laat vallen. De 
onafhankelijkheid die je als burger mag verwachten is zoek en het lijkt erop dat 
eenzijdig wordt gekozen voor ondersteuning van de RK parochie. Tegelijk roept 
de wethouder hard dat participatie zo belangrijk is.  
 
Samenvattend: 
Ten eerste 
Als buurt missen wij de invulling conform art 6, lid 1 van uw eigen 
participatieverordening voor het participatietraject dat volgens de wethouder 
al is begonnen; 
Ten tweede 
Tegelijk: gezien aard en inhoud van de gesprekken met de RK parochie 
concluderen wij dat het participatietraject nog helemaal niet is opgestart; de 
parochie wil nu opeens met de hele buurt tafel; misschien stelt de werkgroep 
zich te kritisch op;                                                                           en  
Ten derde 
Herkennen wij ons niet in de opmerking van wethouder Boom dat een aantal 
omwonenden niet zijn betrokken. 
 
Wij roepen u als leden van de commissie Fysiek Domein op zeer kritisch te 
kijken naar dit proces. 
Wij roepen u op invulling van de procedure op te eisen;           en 
Wij roepen u op, in de beslotenheid van uw vergadering, wethouder Boom 
namen en rugnummers te laten verstrekken. 
 
Voorzitter, commissieleden: Participatie: the proof of the pudding is in the 
eating! 
 
Dank voor uw aandacht. 
 


