
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Amsterdam 28 oktober 2018 

Betreft:   

 

 

 

Geachte dames / heren,  

 

Op 25 oktober j.l. verzocht u de Bewoners Vereniging Nellestein om een uitnodiging voor een 

tweede buurtbijeenkomst inzake uw plannen met betrekking tot Leksmondplein 5 op haar site 

www.bvnellestein.nl te zetten.  

Alvorens te overwegen dit verzoek in te willigen willen wij u graag een aantal opmerkingen 

resp. vragen voorleggen. Afhankelijk van een reactie uwerzijds zal opnieuw bezien worden of 

wij de uitnodiging op onze site zullen plaatsen.  

Daarbij brengen we u graag het volgende in herinnering. Tijdens een eerdere presentatie van 

uw voornemens maakte u gewag van het belang dat u hecht aan een goede relatie met de 

buren en het belang van het informeren over en betrekken van de buurt bij uw voornemens.  

Omdat dat belang door ons in algemene zin van harte wordt onderschreven valt des te meer 

op dat u aantoonbaar buitengewoon slecht bent geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de 

wijk Nellestein.  

Een pijnlijke constatering die veel twijfels oproept over de vraag hoeveel waarde gehecht moet 

worden aan uw pleidooi voor goede burencontacten.  

 

Een paar willekeurige vragen hieromtrent:  

 

1. Hoe kan het gebeuren dat in de adressering van uw aankondiging de blokken 

Leksmondhof (lage nummers), Leusdenhof (hoogbouw) en de VvE parkeergarage 

Leksmondhof ontbreken? Onzes inziens een wel erg grote onzorgvuldigheid. 

2. Hoe kan het gebeuren dat u deze bijeenkomst zo kort van tevoren aankondigt en daarbij 

kennelijk op voorhand rekent op onze medewerking om onze website beschikbaar te 

stellen?  

3. Waarom kiest u voor een vrijdagavond? Behalve het weekend is dit wel de minst 

geschikte dag voor een dergelijke bijeenkomst. 

4. Hoe kan het gebeuren dat u zich in uw mail richt tot de heer Bruinsma als 

vertegenwoordiger van de Bewoners Vereniging Nellestein (BVN)? Als u de 

ontwikkelingen in de wijk i.c. de BVN met oprechte belangstelling zou volgen  

(bijvoorbeeld via onze nieuwsbrieven en onze website), dan had u kunnen weten dat de 

heer Bruinsma al een aantal maanden geleden zijn bestuursfunctie heeft neergelegd.  
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5. Omdat u uw mail ook richt aan de Initiatiefgroep Voorzieningen Nellestein is het 

buitengewoon merkwaardig dat u een bijeenkomst plant op de avond (9 november) dat 

deze groep haar laatste grote buurtactiviteit in 2018 organiseert. De najaarsfolder met 

daarin o.a. deze aankondiging is al geruime tijd geleden huis aan huis verspreid in de 

gehele wijk en gepubliceerd op beide websites van Nellestein. Ook dit had U kunnen 

weten.  

6. Waarom biedt u niet, zoals dit gebruikelijk is, een heldere agenda aan de bewoners aan 

met tevens informatie over personen die op uitnodiging van u aanwezig zullen zijn?  

7. Waarom biedt u niet een verslag aan van wat u op de eerste bijeenkomst aan de 

bewoners hebt aangeboden? Informatie daarover is toch voor alle bewoners van 

Nellestein zeer relevant?  

8. Waarom is er in uw aankondiging nu sprake van een “bijeenkomstgebouw”? Het gaat 

toch om een kerkgebouw voor REPLIB?  

9. Waarom bent u zich niet bewust van het feit dat deze te late, onhandige en buitengewoon 

vage uitnodiging nog meer schade aanricht in de toch al zo moeizame relatie tussen de 

wijk Nellestein en uw organisatie?  

 

Kortom: het bestuur van de BVN is vooralsnog niet bereid om uw verzoek tot 
plaatsing in te willigen. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  
 
 
Namens het bestuur BVN  
 

Jan Brandenbarg (voorzitter) 

 

 

 

 


