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Verslag 
AV participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE 
Aan : Participatiegroep Hogewegzone  

Van : Marlie Pompl  

Datum : 12 december 2007  

Aanwezig : E. Dekker (projectleider) en N. van der Sluijs (voorzitter), E. Monquil,  

F. Frieser, A. van Oorschot, B. Kilic, H. Jansen, Ch. Hofland, W. den Hartog, 

T. de Kruif, P. de Langen, R. Hoffman, M. den Hartog, B. Kleijn, M. Pompl 

(verslag)  

 

Afwezig M.K. :   

Toehoorders : P. Kegel, R. Norp, R. Pasman. M. Westveld, J. van den Berg   

    

1 Opening en mededelingen 

Nandus van der Sluijs opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Op 26 november was 

er een informatiebijeenkomst met wethouder Hekman. De wethouder vertelde dat hij beide 

modellen wil presenteren aan de raad, met het daarbij het voorstel om met één model verder te 

gaan. De stadsbrede informatieavond vervalt in zijn voorstel.  

 

De participatiegroep is van mening dat hiermee wordt afgeweken van het proces zoals dit is 

afgesproken. Op 6 december hebben de leden van de participatiegroep een reactie geformuleerd 

op het voorstel van de wethouder. Het verslag van deze vergadering moet nog door de groep 

definitief gemaakt worden. Zodra dit gebeurd is, wordt het onderdeel van de reactie van de 

participatiegroep op dit voornemen. Het verslag van de bijeenkomst van 6 december wordt 

toegevoegd op internet bij de andere verslagen van de participatiegroep.  

 

2 Toelichting van de groep op de reactie 

De heer den Hartog geeft een korte toelichting namens de participatiegroep. De groep heeft een 

inhoudelijke reactie geschreven op de beide modellen, het gevoerde proces tot nu toe en het 

voornemen van de wethouder. Hij vertelt dat de groep het participatietraject wil doorlopen zoals 

aanvankelijk was afgesproken. Er is geen behoefte vanuit de participatiegroep om hun reactie per 

pagina te bespreken. De conclusie van de reactie is, dat de modellen verdere uitwerking behoeven 

en volgens de groep op dit moment nog niet als haalbaar moeten worden beschouwd.  

 

Er worden enkele punten besproken die de groep graag verder uitgewerkt zou zien. Sinds de 

vergadering van 24 mei had de projectgroep geen inhoudelijk reactie gekregen op enkele vragen 

die in de notulen gesteld waren. De heer Kleijn betreurt het dat er geen vervolg onderzoeken zijn 

gedaan naar het effect van de A28. De vraag van de heer Oosterloo over de weefvakken is volgens 

de participanten niet duidelijk beantwoord. De groep hecht eraan dat de antwoorden op de vragen 

over verkeer alsnog worden gegeven. De heer Dekker is van mening dat deze vragen wel 

behandeld zijn. Dit is gebeurd in de reactie de projectgroep aan de participatiegroep heeft gestuurd 
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op 14 mei met een bijlage over het weefvak. Voor de volledigheid worden deze stukken alsnog als 

bijlagen toegevoegd aan het verslag van 24 mei 2007.  

 

Op een vraag van de heer Frieser verduidelijkt de heer Dekker de opdracht die KCAP had gekregen 

voor het opstellen van de modellen. Deze was gebaseerd op de startnotitie en de behandeling 

daarvan in de Raad. Hierin staat dat de raad minimaal twee modellen wilde zien. Het eerste met 

een stedelijk milieu met een zo hoog mogelijke dichtheid en een andere model met een lagere 

dichtheid. Volgens de heer Frieser hadden het college en de projectgroep vooraf kunnen bedenken 

dat het dichtere model goedkoper zou zijn. De heer Dekker benadrukt dat het college een voorkeur 

wil uitspreken op inhoudelijke gronden. In het college voorstel zit ook een voorstel hoe de Raad 

dekking kan vinden voor de verwachte tekorten.  

 

In reactie staat dat beide modellen voor verfijning vatbaar zijn, waardoor de kosten zouden 

veranderen. De indruk bestaat dat de gemeente en de Alliantie maar één model wilden verfijnen. 

Er zijn volgens de participatiegroep oplossingen te bedenken, die het financiële kader veranderen. 

De participatiegroep had graag nog onderzocht of er mogelijkheden waren om de parkeerkosten 

voor de modellen te verlagen. Hierbij werd gedacht aan het versmallen van het park zodat er aan 

de toegangsweg naar het zwembad geparkeerd kan worden. De heer Dekker vertelt dat volgens de 

bevindingen van de projectgroep er niet extra geparkeerd kan worden op de openbare weg, zonder 

de toegangswegen te verbreden. De heer Dekker vertelt dat de beide modellen op het zelfde 

niveau uitgewerkt zijn en beide voor dezelfde verfijning vatbaar zijn.  

 

3 Antwoord op de reactie van de participatiegroep 

De heer Hekman kon door andere verplichtingen niet tijdig aanwezig zijn. De leden van de 

participatiegroep vinden het teleurstellend dat de wethouder er niet is.  

 

Egbert Dekker licht toe dat de wethouder alsnog ruimte heeft gemaakt voor de reactie van de 

participatiegroep. In de collegevergadering van 27 november hebben B&W het stuk aangehouden, 

zodat de participatiegroep hierop een reactie zou kunnen geven. De B&W nota wordt komende 

week behandeld door het college. De reactie van groep wordt hieraan toegevoegd, zoals ook op 

donderdag 29 november door de wethouder is aangegeven.  

 

De B&W nota bestaat uit de volgende onderdelen; 

-1 Toelichting op de modellen en standpunt college  

In het stuk worden de twee modellen toegelicht en onderbouwd. Het eindigt met de voorkeur voor 

één model met het advies aan de raad, om hiermee verder te gaan. De raad kan de afweging nog 

steeds maken om het proces voor te zetten zoals de raad het aanvankelijk opgedragen had.  

-2 Reactie vanuit de participatiegroep (met de verslagen van de bijeenkomsten die hierover 

gehouden zijn) en de ambtelijke reactie hierop. 

De reacties bestaan uit een verklaring van de participatiegroep en een aantal individuele 

toelichtingen. 
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Het ambtelijke advies reageert op de reactie van de participatiegroep. Het kan niet voorafgaand 

aan de verzending aan het college ter informatie worden voorgelegd aan de participatiegroep. Er 

wordt wel afgesproken dat de individuele leden van de participatiegroep dezelfde informatie 

ontvangen als het college. 

 

Mevrouw Hoffman vindt dat de stad niet uitgesloten moet worden zodat zo mogelijk een derde 

model ontstaat.  

 

De heer Kilic wil weten wanneer besloten is om één model de voorkeur te geven. De heer Dekker 

legt uit dat de startnotitie aan de raad het uitgangspunt was voor het opstellen van de modellen. 

Tot voor de zomer zijn de twee modellen uitgewerkt. Vanaf dat moment zijn deze beoordeeld en 

pas recent hebben de gemeente en de Alliantie een voorkeur uitgesproken. De projectgroep is van 

mening, dat de Raad zich ondanks deze voorkeur kan uitspreken over beide modellen.  

 

4 Individuele reacties op de B&W-nota  

De projectgroep wijst erop dat de individuele participanten ook nog de mogelijkheid hebben om 

ieder een pagina toe te voegen met een persoonlijke reactie. Ook deze reacties worden onderdeel 

van de nota en aan de raad gestuurd. In verband met de toezending aan de collegeleden, moeten 

alle bijdragen voor donderdag 10 uur digitaal aangeleverd zijn bij de gemeente. De Vrienden van 

het Waterwingebied geven aan dat zij nog een inleiding schrijven op de gezamenlijke reactie. 

Mevrouw Hoffman heeft de raadbespreking van 11 december bijgewoond. Hieruit bleek dat er de 

raad grote waarde hecht aan het participatieproces. In dit kader betreurt de participatiegroep het 

dat wethouder Hekman niet aanwezig is. Hij zou dan kunnen toelichten waarom het college bij het 

standpunt blijft om een voorkeur uit te spreken naar de raad voor één van de modellen. De heer 

Dekker vertelt dat de wethouder dit al in een voorgaande bijeenkomst aangegeven heeft.  

 

Op dinsdag 18 december is een raadsbijeenkomst over participatie. De leden van de 

participatiegroep kunnen ook dan individueel of als groep inspreken. De heer De Langen vertelt dat 

de SGLA een schriftelijke reactie zal indienen.  

 

5 Pers en publiciteit 

De participatiegroep besluit om zelf een persbericht te versturen waarin zij hun bezorgdheid willen 

verwoorden over het participatieproces binnen Amersfoort. Ook wil de groep een schriftelijk reactie 

bezorgen bij alle bewoners van de Hoven.  

 

6 Rondvraag 

Mevrouw Hoffman vertelt dat de groep enthousiast aan de modellen had gewerkt en dit een tot op 

heden een plezier proces is geweest. Zij leest een verklaring voor namens de Vrienden van het 

Waterwingebied (zie bijlage bij dit verslag).  

 

De heer De Kruif vindt het woord participatie niet terecht. Hij is verbaasd over de gang van zaken 

en is diep teleurgesteld dat er in Amersfoort geen progressie is in de wijze van participeren.  
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De heer Kleijn van Veilig Verkeer Nederland betreurt het, dat er geen tijd wordt genomen om 

serieus in te gaan op de bezwaren van de participatiegroep. Tussen 24 mei en eind november 

hadden de participanten volgens hem geen inhoudelijke reactie gehad. Nu moet er heel snel beslist 

worden. Dit wekt weerstanden op. Hij vindt dit een onverstandige handelswijze.  

 

Mevrouw Monquil hoopt dat de raad politieke moed heeft. Zij deelt de mening van de heer Kleijn en 

vindt het niet correct dat de deelnemers een halfjaar bijna niets gehoord hebben, na de intensieve 

vergaderingen in de periode die hieraan voorafging.  

 

De heer Den Hartog had voorafgaand geen vertrouwen in de politiek. Hij vindt dit een bijzonder 

vervelend einde van een proces waar hij eind mei nog een erg goed gevoel over had. Het 

informatie vacuüm vindt hij bijzonder storend. Hij vindt het storend dat de stukken die 

aanvankelijk naar het college zouden gaan niet volledig waren.  

 

De heer Frieser had vooraf een goed gevoel. Hij had hier veel vertrouwen in het geplande 

participatieproces. Hij geeft KCAP het voordeel van de twijfel. Nu wordt de discussie afgekapt en hij 

vindt dit heel jammer. Hij adviseert om deelnemers aan participatieprocessen precies te vertellen  

waarover gesproken kan worden. Dit geeft meer snelheid aan de discussies en zo weten de 

participanten beter waar ze aan toen zijn. De groep bestond uit verschillende lagen van de 

bevolking van Amersfoort. Hij wil doorgaan met participeren tot het bij de Amersfoortse politici 

doordringt, hoe de participatie gevoerd moet worden. Wel heeft de projectgroep volgens hem het 

proces zo goed mogelijk begeleid.  

 

Mevrouw Den Hartog van de Fietsersbond, betreurt het dat er nooit vragen over fietsverkeer zijn 

beantwoord. Volgens haar is steeds gezegd dat dit een onderwerp voor de verdere uitwerking was. 

Zij vraagt zich af wat de projectgroep sinds mei gedaan heeft. Volgens de heer Dekker is er bij het 

mailverkeer over het verslag gemeld dat de Alliantie en de gemeente samen in gesprek waren over 

de financiële haalbaarheid. De modellen zijn in die tijd niet verder uitgewerkt of gewijzigd.  

 

Sluiting 

De heer Van der Sluijs vertelt dat hij begrip heeft voor de reactie van de groep. Hij heeft de 

samenhang in het afgelopen jaar als intensief en prettig ervaren. De bezieling van de 

participatiegroep heeft ook de projectgroep geïnspireerd.  

 

De vergadering wordt gesloten. Tijdens de sluiting arriveert de wethouder. Hij biedt zijn excuses 

aan voor het feit dat hij niet tijdig aanwezig was. 

 

 

 
Zie ook Bijlage: Verklaring Vrienden Waterwingebied inzake proces Hogeweg 
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