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Onderwerp Participatieve afspraken

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuitlehouder wethouder Schenk

Schriftelijke vraag

ln de week van 15 februari 2016 kregen wij een afschrift van een email van mevrouw AMC de Nijs,
gedateerd op 14 februari2016, gericht aan het college van B&W inzake opknappen openbaar groen

Wij hebben met haar en enkele buurtgenoten een persoonlijk gesprek gevoerd en wijzijn
geschrokken over de wijze waarop de gemeente in deze heeft gehandeld. Betrokken bewoners
hebben actief geparticipeerd en zijn in goed overleg gekomen tot een plan van aanpak voor het
opknappen van een stuk openbaar groen. Helaas werden kort daarna de gemaakte afspraken
genegeerd en raakten de bewoners erg teleurgesteld. De bewoners willen slechts dat de gemaakte
afspraken worden nagekomen en wij steunen hun daarbij. Zie de bijgaande foto's voor een
impressie van het oorspronkelijke plan.

Wij hebben de volgende vragen:
1. Wat is uw reactie op deze email?
2. Hebben de bewoners gelijk, waarom?
3. Wat is volgens u nu afgesproken en waaruit blijkt dat?
4. Gaal u zich aan uw afspraken houden, waarom?
5. Wat heeft u nu geleerd van dit proces?

Namens de fractie van de Nieuwe Democraten,

ïon Schijvenaars

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. De betreffende wijkchef is bij de bewoners op huisbezoek geweest om uitleg te geven over het
originele plan, waarin veel gezonde bomen werden gekapt. ln overleg met de bewoners zijn er
n.a.v. dit overleg diverse veranderingen in het originele plan doorgevoerd. Zowel de gemeente
als de bewoners kunnen zich vinden in het herinrichtingsplan wat nu wordt uitgevoerd.

2. Op diverse momenten is er met bewoners gesproken. Het klopt dat gedurende het proces is
gebleken dat een aantal bewoners zich niet kon vinden in de verwerking van hun input. Daarom is
wederom door de wijkchef contact opgenomen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een plan
waar iedereen zich in kan vinden.

3. De betreffende bewoners hebben samen met de gemeente een aangepast plan gemaakt. Dit
wordt de komende weken gerealiseerd.

4. Participatie staat hoog in het vaandel van de gemeente Roosendaal. Wijzijn heel blij dat er
overeenstemming is tussen de bewoners en de gemeente. Uitvoering van het project wordt
nauwlettend gevolgd door de beheerder om de gemaakte afspraken te realiseren.



5. Van dit proces en van alle andere participatieprocessen leren we dat het soms aan de voorkant
meer tijd kost om tot elkaar (gemeente en inwoners) te komen, maar dat dit wel resulteert in
bredere gedragen uitvoeringsplannen.

Wij hopen u hiermee voldoende geÏnformeerd te hebben

Het college van burgemeester en wethouders,

Saskia Schenk-Dekkers
Wethouder Beheer openbare ruimte


