Gemeente stemt nog niet in met voorontwerpbestemmingsplan;
nu echt participatietraject?
Al meer dan 3500 steunbetuigingen!
Mede op verzoek van het comité Stop de bouwwoede - Westerpark Groen heeft de
gemeente op 15 november 2016 besloten nog niet in te stemmen met het
voorontwerpbestemmingsplan voor het voormalige ING-terrein aan de Haarlemmerweg.
De gemeente, het Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie West, wil eerst een
proactief participatietraject volgen.
Onze eisen zijn:
• geen torenflat op het parkeerterrein, maar een groene entree naar Groot Westerpark
vanuit Bos en Lommer
• geen auto’s in het Westerpark, maar een autovrije woonwijk
• een rooilijn voor de nieuwbouw op 10 m afstand van de bomen langs het Brettenpad
Aanvankelijk had het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West voorgesteld wel met het
voorontwerpbestemmingsplan in te stemmen. De bestuurscommissie heeft echter
besloten dat niet te doen nadat ons comité hierom had gevraagd.
We gaven aan dat het participatietraject dat de ontwikkelaar in de afgelopen maanden
organiseerde alleen de schijn had van participatie, maar in feite informatieoverdracht
was. Hierbij was sprake van een uitnodigingsbeleid waarvan in de praktijk te weinig
mensen kennis hebben kunnen nemen, het ontbreken van onafhankelijke voorzitters, het
negeren van alternatieven, en selectieve en moeilijk te vinden verslaglegging.
De gemeente gaat nu zelf het vervolgtraject organiseren. We hebben gevraagd om
proactieve participatie, dat wil zeggen goede voorlichting, samen werken aan oplossingen
en alternatieven, en zorgvuldige verslaglegging. De bestuurscommissie heeft hier
toezeggingen over gedaan. Onze opmerkingen en voorstellen worden meegenomen.
Wij zullen deelnemen aan dit proces.
Het blijkt dat steeds meer mensen onze ideeën steunen. Inmiddels hebben we meer dan
3500 steunbetuigingen. Tot 25 november a.s. kan hier de petitie nog ondertekend
worden.
Het blijft van belang bekendheid te geven aan de plannen en alternatieven. Dus zegt het
voort, stuur de informatie door: Stop de bouwwoede - Westerpark Groen!
Voor meer informatie: Eric van der Putten, ericputten@gmail.com, of Katrien de Klein 0629513892.
www.westerparkgroen.nl

