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Geachte heer, mevrouw,

Op 11 mei 2017 heeft uw gemeenteraad 2 moties aangenomen met
betrekking tot de participatie van omwonenden bij het project Feyenoord
City.

In de motie 'Wederzijds profijt omliggende wijken' wordt onder andere
geconstateerd dat de omliggende wijken nauwelijks betrokken zijn bij de
ontwikkeling van het stadion en de gebiedsontwikkeling, dat bewoners
vaak goed weten wat nodig is voor hun wijk en leefomgeving en hoe dit
gerealiseerd kan worden en dat er al grote, actieve netwerken bestaan
in de wijken rondom het stadion. Het zou een gemiste kans zijn als
betrokken bewoners geen rol krijgen in het proces.
Een dergelijke investering moet bijdragen aan het principe van
wederzijds profijt, waardoor bewoners van de omliggende wijken en de
bewoners meeprofiteren van de ontwikkeling. Wederzijds profijt begint
bij het serieus en degelijk organiseren van inspraak van Rotterdammers
die om Feyenoord City heen wonen.

Vervolgens wordt in de aangenomen motie opgeroepen om samen met
de gebiedscommissies en bewoners op Zuid een gedetailleerd
participatie plan vorm te geven en dit voor te leggen aan de Raad.

De motie Veranda heeft dezelfde strekking waarbij de bewoners van de
Veranda een compliment krijgen omdat zij tot op heden buitengewoon
actief en constructief hebben meegedacht met de plannen voor
Feyenoord City;

Vereniging Eigen Huis is positief dat de gemeenteraad zich zo expliciet
uitspreekt over het belang van burgerparticipatie bij omgevingsprojecten.
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Feyenoord City

Participatie door burgers bij grote projecten is hard nodig om een breed
draagvlak en goede besluitvorming te bevorderen. Het project
Feyenoord City in uw gemeente is hier een uitstekend voorbeeld van.

Vereniging Eigen Huis heeft een aantal uitgangspunten voor
burgerparticipatie gebundeld in het participatiehandvest "De burger:
tegenstander of bondgenoot?" dat bij ieder ruimtelijk project van enige
omvang in acht zou moeten worden genomen. Dit handvest hebben wij
onlangs aangeboden aan de leden van de Tweede en Eerste Kamer
met de bedoeling dat de uitgangspunten worden verankerd in de
Omgevingswet. Graag bieden wij het participatiehandvest bij deze ook
aan u aan.

Bewoners van Stadionpark Werkgroep Veranda (SWV), waaronder
leden van Vereniging Eigen Huis, hebben interesse getoond in het
participatiehandvest. De werkgroep heeft inmiddels besloten de
uitgangspunten van het handvest te willen hanteren bij het op te stellen
participatieplan voor Feyenoord City. Daartoe hebben zij het handvest
onlangs aangeboden aan de projectorganisatie. Constructief overleg
hierover is gestart.

De vereniging is blij met deze ontwikkeling en zal het proces van
participatie bij Feyenoord City op de voet volgen. Enerzijds om een
constructieve steun in de rug te zijn van de bewoners en anderzijds om
ook zelf te leren van de praktijk. De vereniging roept ook u op om een
vinger aan de pols te houden, opdat de bewoners voldoende ruimte
krijgen voor inbreng bij het ingrijpende project Feyenoord City. ln
algemene zin roept Vereniging Eigen Huis u op bij volgende ruimtelijke
projecten de uitgangspunten van het participatiehandvest standaard te
gaan hanteren. Wij wensen u daarbij veel succes toe!

Met vriendelijke groet,
Vereniging Eigen Huis

drs. Nico W. Stolwijk
manager Belangenbehartiging

bijlage: participatiehandvest "De burger: tegenstander of bondgenoot?
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