Geacht College, geachte Raad,
Hartelijk dank dat ik kan inspreken.
Mijn naam is Kees van Hoek, bewoner van de wijk de Negen Nessen in Bergen Oost.
Ik spreek namens de Wijkvereniging de Negen Nessen, buurtcomité Oudtburghweg en
bewoners van de Kerkedijk.
De reden dat ik u toespreek is de ‘Structuurvisie Bergen-Oost ontwerp’ die nu ter inzage ligt.
Ik wil het nu nadrukkelijk niet hebben over de inhoud van de Structuurvisie.
Waar ik vanavond aandacht voor vraag is de procedure die hiervoor wordt gevolgd en dan
met name de participatie met de bewoners. Wij hebben daar grote zorgen over.
Op 12 maart was er een 1e bijeenkomst waarin wethouder Valkering ons informeerde over
de stand van zaken. Hiervoor waren een beperkt aantal bewoners uitgenodigd. Sindsdien is
er door de gemeente nog geen participatie georganiseerd.
Op 6 april ontvingen de groep bewoners van de 1e bijeenkomst een mail met de
Structuurvisie-Oost en de mededeling dat er geen bijeenkomst voor alle bewoners zou
worden georganiseerd. Tevens werd ervanuit gegaan dat wij de andere bewoners zouden
informeren.
Wij willen hierbij benadrukken dat het niet onze verantwoordelijkheid is bewoners te
informeren. Natuurlijk hebben wij niet stilgezeten en natuurlijk willen we constructief
meedenken wat mogelijk is in deze tijd met beperkende corona-maatregelen.
Maar het is de verantwoordelijkheid van de gemeente haar burgers op een passende manier
te informeren en participatie te organiseren.
Op 16 april hebben wij daarom een bezwaarbrief naar wethouder Valkering gestuurd waarin
we onze zorg uitspraken over het tijdspad van de procedure en hem gewezen op de afspraak
dat er inspraak en participatie zou zijn. Wij hebben er toen op aangedrongen de procedure
zorgvuldig te doen en hiervoor de tijd te nemen die daarvoor noodzakelijk is.
Wethouder Valkering antwoordde ons dat de procedure doorgaat maar dat er ook een
inspraakprocedure is waarop, naar eigen zeggen, om zorgvuldig te kunnen zijn, niet op tijd
wordt bezuinigd.
Dit komt ons tegenstrijdig voor.
Er bestaan ons inziens nu twee mogelijkheden:
1. De wethouder schort de datum van eind mei op en organiseert de participatie van
bewoners naar behoren; of
2. De wethouder blijft vasthouden aan eind mei als einddatum om zienswijzen in te dienen.
Uiteraard gaan onze voorkeur uit naar de eerste mogelijkheid.
Bij de 2e mogelijkheid, het vasthouden aan eind mei als einddatum om zienswijzen in te
dienen, is er naar onze mening sprake van een gemankeerde participatie en inspraak. Tevens

is het voor ons onduidelijk wat de status van participatie is als deze plaats vindt na het
indienen van onze formele zienswijzen.
Na onze brief- en mailwisseling heeft de gemeente nog geen participatie georganiseerd.
We hebben nog 3 weken de tijd om voor eind mei zienswijzen in te dienen. Dit wringt te
meer daar wij van mening zijn dat de gepresenteerde structuurvisie ‘light’ eerder een eerste
verkenning is dan een volledige structuurvisie. De tijd dringt en daarom zien wij ons
genoodzaakt om het woord tot u te richten om onze zorgen kenbaar te maken. Wij willen
juist meedenken en bijdragen aan een goede Structuurvisie. Maar dat kan alleen als hiervoor
tijd wordt genomen.
Wethouder Valkering suggereerde in zijn reactie naar ons dat wij om een 'carte blanche'
vragen, maar dat is absoluut niet wat wij vragen. Het enige dat wij vragen is een zorgvuldige
procedure met goede participatie. Te meer omdat de structuurvisie in zijn huidige vorm alle
aanleiding geeft om als belanghebbenden daar inhoudelijk op te reageren. Wij zitten met
veel vragen die we nu aan het inventariseren zijn. Onze vragen zullen we zo spoedig mogelijk
mailen. We verwachten dat de gemeente met een stappenplan komt in de beantwoording
ervan, zodanig dat we nog enigszins in staat zijn om zienswijzen in te dienen. Tegelijk willen
we ons constructief opstellen en zullen desgewenst ook proactief met voorstellen komen.
Maar het is niet aan ons om de regierol op ons te nemen en wij maken hierbij wel
nadrukkelijke het voorbehoud dat wij op deze wijze niet onze democratische rechten
kunnen doen gelden, al was het alleen maar dat sommige vragen niet eenvoudig in het korte
tijdsbestek kunnen worden afgedaan of misschien aanleiding zijn voor vervolgvragen.
Niemand zit te wachten op een onvolledige structuurvisie die jaren als een blok aan ieders
been wordt meegesleept.
Met klem doen wij nogmaals een beroep op de gemeente om een zorgvuldige procedure te
doorlopen met goede participatie van de bewoners. Dit kost nu eenmaal tijd. Maar alleen op
die manier kunnen we gezamenlijk komen tot een goede en toekomstbestendige
structuurvisie.
Ik dank u voor uw aandacht.

Namens
De aanwezigen op de vergadering van 12 maart bij wethouder Valkering:
Fam. van Baar, Joseph Bech-Nes 21
Fam. Bijl, Oudtburghweg 5
Fam. Bolten-Lange, Kerkedijk 27
Fam. Duin-van der Lee, Oudtburghweg 14
Fam. Möller, Oudtburghweg 7
Vereniging De Negen Nessen.

