
We kunnen niet aanwezig zijn bij de raadstafel op dinsdag 10 maart maar hebben wel alle vier de 
participatiebijeenkomsten bijgewoond. Daarom bij deze per mail hoe we het proces hebben ervaren. 
Wanneer u dit stuk agendeert voor de raadstafel, dan  verzoeken wij u dit geanonimiseerd in te 
brengen. 
 
Allereerst zijn we positief over de aanpak en het resultaat waartoe het uiteindelijk heeft geleid. In 
onze beleving hebben alle betrokkenen voldoende de gelegenheid gehad om hun zienswijze te 
presentere en toe te lichten. Er ligt een mooi plan waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met 
alle verschillende belangen. Het uitgewerkte (alternatieve) plan van de omwonenden is weliswaar 
niet inhoudelijk doorgenomen tijdens de sessies maar aan de andere kant was dit ook niet, zoals wel 
werd gesuggereerd, een plan waar alle omwonenden en belangstellenden unaniem achter stonden. 
Wij waren daar in ieder geval niet bij aangesloten.
 
Hieronder puntsgewijs hoe wij de participatie hebben ervaren:

 Het werken in subgroepen was positief. Groepen waren klein genoeg om iedereen in de 
gelegenheid te stellen inbreng te geven. Ze hadden zeker niet groter gemoeten dan ze nu 
waren.

 Plenaire afsluiting met resultaten vanuit de subgroepen was ook prima. Andere inzichten 
vanuit de andere groepen zet ook weer aan het nadenken en zorgt uiteindelijk voor een 
beter eindresultaat.

 Hoewel het lastig bleef om zo’n plan concreet in te beelden hielp de aanpak met schetsrollen 
en blokjes met huizen en straten wel heel erg.

 De inzichten (of voorkeuren) van de inhoudelijk deskundigen waren soms wel merkbaar maar 
zijn aan de andere kant ook niet uit te schakelen. Enige sturing in een bepaalde richting is 
ook niet erg als afwijkende inzichten ook maar op hun merites beoordeeld blijven worden. 
Naar onze mening was dat wel het geval.

 
Als verbeterpunt zouden we willen meegeven de samenstelling van de subgroepen. Als 
belangstellende kom je vooral naar deze avonden om te denken in mogelijkheden en kansen. Als je 
dan in een subgroepje terecht komt met voornamelijk aanwonenden dan gaat het ook al snel over 
belemmeringen en onmogelijkheden. Daarmee haal je dan niet altijd alles wat je er uit wilde halen 
uit zo’n avond. Uiteraard begrijpen we de belangen van de omwonenden en moet ook deze groep 
voldoende worden gehoord maar in de mix brainstormt/discussieert het niet altijd even lekker en 
voelde het regelmatig zelfs onprettig.   
 
Al met al zijn we zoals gezegd zeer te spreken over het proces zelf. We zijn van mening dat er een 
evenwichtig plan ligt. We hopen dat ook tijdens de raadstafel spreekwoordelijk de kerk midden in het 
dorp blijft. Oftewel dat niet degenen die het hardst roepen een onevenredig deel van de koek 
krijgen. Participatie en je zin krijgen zijn immers niet synoniemen van elkaar.
 
Onze deelname aan de participatie van het planontwerp is grotendeels gebaseerd op onze meer dan 
gemiddelde belangstelling voor een vrije kavel (met vrijstaande woning) in het plangebied.  Wij 
hopen dat onze inspanning niet voor niets is geweest als wij straks bij de kaveluitgifte door een 
mogelijk grote belangstelling geen vrije kavel kunnen bemachtigen. Hoe staat de gemeente hierin? 
 
Tijdens de laatste inloopavond op 26 februari is de vervolgplanning Vries Zuid gepresenteerd. De 
voorbereiding eindigt met de ter inzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan.  Door het 
participatieproces en alle gesprekken met omwonenden lijkt deze stap overbodig geworden. 
Waarschijnlijk zullen reeds gedane reacties opnieuw komen. U kunt daarom wellicht overwegen om 
direct het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen.
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


