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Geachte  dames en heren,  

 

In uw vergadering van donderdag 29 november bespreekt u het (concept)gebiedsplan 2019, de 

(concept)gebiedsagenda 2019-2022 en de (concept)prioriteiten. Helaas zijn we niet in de 

gelegenheid om op 29 november gebruik te maken van de inspreekmogelijkheid voor bewoners. 

Daarom ontvangt u bijgaand een aantal opmerkingen over voornoemde documenten namens het 

bestuur van de Bewoners Vereniging Nellestein (BVN). 

 

In de inleiding van de stukken wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan de totstandkoming 

ervan. Interviews, wandelingen, een pop-up week, ontwerpsessies, reguliere participatiemomenten 

en een heus slot-expo moeten blijk geven van een gedegen voorbereiding en breed gedragen 

uitkomst. Op andere plekken in de concepten wordt o.a. gewag gemaakt van het bevorderen van 

participatie en sociale cohesie, het inzetten op eigen kracht van bewoners en het bevorderen dat 

bewoners betrokken zijn bij en invloed hebben op planvorming bij overheidsvraagstukken en 

projecten. 

 

Voor wie niet beter weet een indrukwekkend en overtuigend verhaal. Helaas moeten we u melden 

dat dit mooie verhaal voor de BVN volstrekt ongeloofwaardig is. Kritiek met betrekking tot het 

ontbreken van aandacht voor de wijk Nellestein werd ook al  geuit ten aanzien van het gebiedsplan 

2018. Kennelijk is daar niets mee gedaan. 

Over het traject interviews tot en met slotexpo kunnen we kort zijn: De BVN was op geen enkele 

wijze geïnformeerd over dit traject, was niet betrokken bij enig onderdeel en moet daarom gissen 

naar de uitkomst. Die kan in elk geval niet over het belang van de bewoners van de wijk Nellestein 

gaan omdat ons niets is gevraagd. Niet alleen een gemiste kans maar ook een door ons ervaren 

gevoel van uitsluiting. 

 

De steeds maar herhaalde mantra’s over participatie, sociale cohesie en betrokkenheid en invloed 

van burgers ervaren wij als holle retoriek. Keer op keer worden we geconfronteerd met dit soort 

frasen waar de werkelijkheid een totaal ander beeld geeft.  Bij de totstandkoming van de concepten 

is de BVN op geen enkele wijze betrokken geweest. Dat is op zich al een omissie die ook blijkt uit 
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het feit dat Nellestein in de stukken nagenoeg niet genoemd wordt. Helaas moet het bestuur van de 

BVN daarom vaststellen dat enige aandacht voor de wijk Nellestein wederom ontbreekt. Dat wordt 

door ons als buitengewoon teleurstellend en als niet vertrouwenwekkend ervaren.  

Wij verzoeken u daarom onze reactie bij uw beoordeling van bedoelde stukken te willen betrekken. 

  

Uiteraard is het bestuur graag bereid desgewenst e.e.a. nader toe te lichten. 
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