JAMMER
Wat is het toch jammer dat de coalitie+ (Groen Links, PvdA , VVD en meeloper CDA) zo hun
best doen om eensgezindheid uit te stralen waar het betreft het Centrumplan. Steeds weer,
als er een burger of een groepering kritiek heeft op de plannen en met alternatieve
voorstellen komt, wordt diegene als een soort achterlijke afgeschilderd. Als men de energie
die hierin wordt gestoken nu eens benut om serieus en open van gedachten te wisselen met
opposanten zou het hele gebeuren er waarschijnlijk anders uit gaan zien. Ook zou het
proces dan wellicht minder vertraging hebben opgelopen.

AANLEIDING
Dat wij als Bewonersvereniging Dorpscentrum reageren op de ingezonden brief die de coal+,
als antwoord op de ingezonden brief van dhr. W.v Aalst liet publiceren, ligt in het feit dat de
coal+ ons kennelijk als deelgenoot van het initiatief van W.v Aalst beschouwt. Men stuurde
ons die reactiebrief ook toe, wij voelen ons dan ook aangesproken.

Uitgangspunten
De leden van de coal+ fracties beroepen zich op een mandaat van de kiezers om hun
handelen ten aanzien van het centrumplan te rechtvaardigen. Het leid geen twijfel dat er met
de beste bedoelingen wordt gestreefd naar een fitaal centrum van ons dorp. Dat er in de
aanloop wat te voortvarend te werk is gegaan met het maken van afspraken, o.a. met
beoogde toekomstige gebruikers, kan gezien worden als enthousiasme. Dat men zich van de
groeiende afkeer van dit plan door een groot deel van de bevolking niets wenst aan te
trekken schaadt het aanzien van de politiek. Voor zichzelf wel een referendum organiseren
over de bestemming van Batavia, maar dit voor de opposanten niet toestaan, is nogal zwak.
Een Burgerinitiatief gewoonweg niet volgens de regels bespreken/behandelen is
ondemocratisch en getuigt van onbehoorlijk bestuur. Dit wekt wrevel onder de Wormer
inwoners en leidt tot acties die de zaak geen goed doen.
In de brief wordt precies aangegeven wat er in 2004, 2005, 2006 en 2007 aan besluiten door
de raad zijn genomen ten aanzien van de ontwikkeling van het centrumplan. Helaas is het
niet mogelijk een soortgelijke lijst te maken over de raadplegingen van en discussies met de
burgers van Wormer. Wat zou dat verhelderend hebben gewerkt, zowel naar die burgers als
naar de politiek verantwoordelijken, als die mogelijkheden er waren geweest. Het steeds
weer inhuren van deskundigen van buitenaf heeft alles bij elkaar veel geld gekost en diende
voornamelijk ter dekking voor minder populaire besluiten. Hiermee kon ook de tegenstander
monddood gemaakt worden, dacht men misschien.

Verschillen
Ook moet worden vastgesteld dat de coal+ veel energie heeft gestoken in het vaststellen van
het Programma van Eisen, waaraan naar hun overtuiging het centrumplan moet voldoen.
Gebleken is dat gedurende de diverse doorlopen fasen in het proces daar regelmatig
wijzigingen in zijn aangebracht. Op zich is dat prima, naar voortschrijdend inzicht
‘verbeteringen’ aanbrengen. Maar het benutten van opmerkingen/inzichten van zeer
betrokken burgers was kennelijk ongewenst. Dat die burgers afgingen op de voorstellen die
hen waren voorgelegd in een enquête, vond de coal+ niet relevant. Drie voorgestelde
varianten werden in elkaar geschoven en gepresenteerd als voorkeur van de bevolking. Als
men aangeeft volgens het mandaat van de kiezers te handelen, is dit wel een vreemde
miskenning van diezelfde kiezer.

OPLOSSING
Alhoewel in de reactiebrief van de coal+ wordt aangegeven dat er van verandering in de
plannen geen sprake kan zijn, was de brief van dhr. v Aalst juist bedoeld om een voorzet te
geven om uit de impasse te komen. Immers, zowel de burgers als de coal+ hebben er niets
aan als de partijen recht tegenover elkaar blijven staan, het op rechtzaken gaat aankomen
en daardoor veel tijd en geld verloren gaat.
De burgers van Wormer willen graag een fraai “DORPSCENTRUM” dat past in een dorp als
Wormer, met een ruim plein waar het prettig toeven is in een groene aankleding. Men mag
van de politieke vertegenwoordigers verwachten dat men niet doof is voor deze wensen. Een
echt ‘winkelcentrum’ zal het nooit kunnen worden, dat weet de coal+ zelf ook heel goed.
In de slotzin vermeldt de coal+ dat men bij verdere ontwikkeling graag gebruik blijft maken
van inzichten en kennis die bij de burgers leven. Hebben we dan toch het een en ander
gemist / niet goed opgelet de afgelopen jaren?
Ook wij, als vertegenwoordiging van de burgers, zijn graag bereid om met de coal+ onze
inzichten en kennis te delen, maar dan graag op basis van respect en gelijkwaardigheid.
Bewonersvereniging Dorpscentrum

