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Inspreektekst voor dinsdag 17 mei 2011
Goedenavond,
Mijn naam is Ton Hogenes, ik voer hier het woord als voorzitter van de Bewonersvereniging
Dorpscentrum Wormer.
Onze vereniging stelt zich al geruime tijd beschikbaar als vertegenwoordiging van Plaszoom
Oost voor het wijk- en buurtgericht werken. Vandaar onze belangstelling voor deze
ontwikkeling. Burgerparticipatie is belangrijk voor het goed functioneren van de politiek.
In de vorige bespreking over dit onderwerp, in de voorronde van de raadsvergadering van 8
februari jongstleden, waren de meningen over het stappenplan nogal verdeeld. De reacties
waren toen van positief via constructief meedenkend tot ronduit negatief.
De PvdA stelde zich, bij monde van mw. Bonn, het sterkst negatief op. Om hun afwijzende
houding te verklaren haalde zij een tweetal voorbeelden aan om aan te geven waar
burgerparticipatie zoal toe kan leiden.
“Als gevolg van een paar handtekeningenacties van enkele schreeuwers” was het prachtige
centrumplan teruggedraaid, zo oreerde zij.
Ze gaf zelf daarbij aan weinig van het oude centrumplan af te weten en dat bleek dan ook
duidelijk met zo’n opmerking.
Even een paar kanttekeningen:
Die enkele ‘schreeuwers’ vertegenwoordigen een grote groep omwonenden in de
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Bewonersvereniging Dorpscentrum. Een vereniging met rechtspersoonlijkheid en
Met waarschijnlijk beduidend meer leden dan de PvdA, de partij die niet eens meer in
staat is een zelfstandige afdeling in Wormerland draaiende te houden.
Door de machtswellust van de oude coalitie, waarin de PvdA en Groen Links de
overhand hadden, werd een Centrumplan ontwikkeld en doorgedramd dat veel
weerstand opriep bij de winkeliers, de omwonenden en de Wormer-bevolking.
Van burgerparticipatie wilde men niets weten. Een burgerinitiatief werd
onreglementair van tafel geveegd en aanvragen voor referenda werden afgewezen.
Er werd veel misleidende en onvolledige informatie over de bewoners uitgestort en de
Bewonersvereniging moest veel moeite doen om de waarheid naar buiten te brengen.
Het is dan ook om onpasselijk van te worden dat een vertegenwoordiger van een
partij die, als gevolg van dit debacle door de kiezers is teruggefloten (gehalveerd)
dan deze uitlatingen in de raad durft te doen.
Gezien deze ontwikkelingen zouden PvdA en GL beter gebruik kunnen maken van
onze expertise, wij zijn zo langzamerhand ervaringsdeskundigen geworden.
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Ook de opmerking over een groep aanwonenden van een aan te leggen voetpad bij
de Rigastraat die “met veel bombarie en handtekeningen actie voeren” geeft geen
blijk van begrip voor burgerparticipatie.
Er valt nog heel wat te leren voor de PvdA, al was het maar het respectvol
benaderen en bejegenen van bewoners, mogelijk ook eigen kiezers.
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Daarnaast verbaast ons de opmerking of vraag van mw. Bonn: “Als wij kijken naar
de contact-Commissies, waaruit bestaan die ContactCommissies dan?”.
Als mw. Bonn mee wil praten over wijkgericht werken, waarom informeert zij zich dan
niet over wat er op dit gebied reeds is in Wormerland?
Van raadsleden van o.a. VLW en SP is bekend dat zij vaak bij de vergaderingen van
die ContactCommissies aanwezig zijn.
Dat de PvdA het ontwikkelen van beleid op het gebied van burgerparticipatie bij het
College wil neerleggen, lijkt verdacht veel op afschuiven. Dan kunnen zij commentaar
leveren en zich verschuilen als het onverhoopt niet zo vlot en vlekkeloos verloopt.
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Als laatste wil ik opmerken dat de gepresenteerde koerswijzer WBgW er fraai en kleurrijk
uitziet, maar een papierverslinder van formaat is en uitblinkt in onduidelijkheid. Het is meer
een manifestatie van ‘kijk eens hoe goed wij kunnen omgaan met Power Point’.
Het nodigt, naar onze mening, niet uit tot lezen of bestuderen. Bovendien worden alle
raadsfracties met gekleurde blokken van gelijke grootte afgebeeld en dat laat niets zien van
het krachtenveld in de raad. Dat geeft een vertekend beeld. Verder hadden de afkortingen
van de partijen net zo goed in die gekleurde blokken kunnen staan, wel zo duidelijk, lijkt ons.
Kortom: veel papier, veel inkt - maar weinig duidelijkheid.
Ik wens u een goed debat toe en dank u voor uw aandacht.
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