
Beste Mariken en anderen, 

 

  

 

Wij voelen de behoefte om onze gevoelens m.b.t. de bewonersavond van 23 mei jl. met je te delen. 

 

Om te beginnen de opzet van de avond en de uitnodiging. 

 

Voor wat betreft de opzet van de avond, dachten we dat er in ons gesprek van 17 mei jl. was 

afgesproken dat de “oude” projectgroep zou worden uitgenodigd. Het verbaasde ons dan ook nogal 

dat we op deze avond een aantal gezichten zagen die we nooit in de projectgroep hadden gezien. We 

begrijpen dan ook niet waarom deze mensen waren uitgenodigd. Voor wat betreft de leden van de 

projectgroep waren er aanwezigen die ons wisten te vertellen dat niet alle leden van de projectgroep 

waren uitgenodigd. We begrijpen dan ook niet welke selectie jullie hebben toegepast. Het ware 

wellicht ook verstandig geweest om het uitnodigingsbeleid vooraf te overleggen met de (voorlopige) 

PBG, die n.b. op jullie verzoek is ingesteld om voor jullie een “praatpaal” te zijn. Wellicht is het goed 

dat je e.e.a. ons nog even uitlegt, opdat er voor de toekomst hierover geen misverstanden blijven 

bestaan. 

 

Let wel: het uitnodigingsbeleid voor dit soort bijeenkomsten is jullie zaak en dus ook jullie keuze, 

maar heeft natuurlijk zijn impact op de relatie Altrecht – bevolking (PBG). 

 

  

 

Voor wat betreft de inhoud. 

 

Wij hadden de indruk gekregen uit ons gesprek van 17 mei dat de avond belegd zou worden om de 

projectgroep bij te praten over de stand van zaken m.b.t. het uitnodigen van projectontwikkelaars. 

 

Wie schets onze verbazing dat jullie kennelijk toch een heel andere bedoeling hebben gehad met 

deze avond. Het door jullie uitgenodigde begeleingsbedrijfje …Wise was wat ons betreft een 

duidelijke misser. Zowel voor wat betreft de begeleiding als de inhoud. Wij vonden het nogal 

onprofessioneel. We zouden dit bedrijf toch niet graag nog eens een keer zien optreden op dit soort 

avonden. Niet echt “Wise”. 

 

Het format voor de avond, het in groepjes bij elkaar zitten om het begin van de projectgroep nog eens 

dunnetjes over te doen, was totaal verkeerd gekozen. 

 

Als het zo zou zijn dat jullie behoefte hebben om over bepaalde onderwerpen meer info te krijgen uit 

de bevolking, dan ware het verstandig geweest om dit dan ook duidelijk te benoemen opdat er 

gericht info over de tafel kan. Wij zijn dan ook absoluut niet gelukkig met de gemaakte posters, 

omdat het grotendeels een herhaling van zetten is en omdat we er absoluut geen vertrouwen in 

hebben wat er nu met de inhoud van de posters gaat gebeuren.  ..Wise gaf aan van plan te zijn e.e.a. 

samen te vatten en vervolgens het aan jullie te geven waarna jullie het gaan bespreken met de 

projectontwikkelaars. Het bedrijfje gaf aan niet van plan te zijn om e.e.a. terug te koppelen naar de 

aanwezigen, gelukkig stak jij daar een stokje voor, waarvoor dank. 



 

Uit het feit dat niemand in de groep prioriteiten wilde benoemen geeft toch ook aan dat de gekozen 

methode door …wise op zijn minst ongelukkig was. 

 

  

 

Mariken, als het nu zo mocht zijn dat je echt behoefte hebt om over bepaalde onderwerpen meer info 

te krijgen vanuit de bevolking, schrijf dat dan duidelijk op en overleg met de (voorlopige) PBG. Zij 

kunnen je dan nader inlichten, zo nodig met raadpleging van hun achterban(nen). 

 

Als het gaat om info m.b.t. de communicatie tussen toekomstige projectontwikkelaar en de 

bevolking, mag ik toch aannemen dat jullie een ontwikkelaar zullen kiezen die vaker met dit bijltje 

gehakt heeft en dus weet hoe “de hazen lopen” op het gebied van communicatie met de omgeving. 

Als voorlopige PBG, maar natuurlijk ook als BDD, zijn we uiteraard tot nader overleg bereid. 

 

We hopen dat we debacles zoals in afgelopen bewonersbijeenkomst in de toekomst kunnen 

vermijden. 

 

  

 

Groet, 

 

  

 

Rob Zee, vz BDD 

 

  

 

  

 

 


