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1.

Opening en mededelingen
 Deze bijeenkomst is ingepland op verzoek van enkele leden van de klankbordgroep. Doel is om met
elkaar (gemeente en bewoners) te discussiëren over de, volgens de bewoners, onduidelijke rol van de
klankbordgroep.
 Er is voorafgaand aan dit overleg ook geen agenda opgesteld en verspreid. Het enige en belangrijkste
agendapunt betreft een discussie over de vraag: Welke rol heeft de klankbordgroep?
 De opkomst van dit overleg valt tegen (alleen Jan, Martin en Arjen namens de bewoners); te meer omdat
het vergaderverzoek al een behoorlijke tijd geleden is gedaan door enkele bewoners.
Agendaproblemen is de reden voor de afwezigheid van de overige leden van de klankbordgroep.

2.

Welke rol heeft de klankbordgroep
 Martin van der Linden heeft na afloop van het overleg een korte samenvatting van het gevoerde gesprek
verspreid. Zijn samenvatting luidt als volgt:
“Vanuit de klankbordgroep is duidelijk overgebracht richting Anne-Marie en Rob dat wij ons in beperkte
mate tevreden voelen in onze huidige rol. Bij mij heerste vanaf de eerste introductie sterk het gevoel dat
de Klankbordgroep bedoeld was als een klankbord in een besluitvormingstraject of direct aansluitende
uitvoering van een besluit en sinds mijn toetreding aan de Klankbordgroep zag ik die rol niet of
onvoldoende. Daar hebben wij breed over kunnen discussiëren en uiteindelijk hebben we met elkaar
gevonden dat het goed was die discussie te voeren.
Zo zijn er uiteindelijk ook voorbeelden aan bod gekomen waarbij Anne-Marie achteraf gezien van mening
is dat daar de klankbord in benaderd had kunnen worden. Die constatering was goed, niet om nog eens
over dat specifieke onderwerp te bakkeleien, maar voor het inzicht dat wij kennelijk elkaars rollen en
verwachtingen verkeerd begrepen.
Wij hebben benadrukt dat de Klankbordgroep niet bestaat om door te geven dat er een struikje verkeerd
staat, of dat iemand zijn oranje nummerbordje heeft verwijderd. De Klankbordgroep bestaat om mee te
denken en de mening van de bewoners te ventileren over zaken die er toe doen (veiligheid, leefbaarheid,
inrichting openbare ruimte, etc…).
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Al met al denk ik te mogen spreken voor alle aanwezigen dat het een goed en nuttig overleg was.”
 Uit de samenvatting van Martin is het verschil van inzicht over de rol van de Klankbord terug te vinden.
Daar waar enkele deelnemende bewoners van mening zijn dat de Klankbordgroep bedoeld is als
besluitvormend traject of een traject gericht op (aansluitende) uitvoering, hebben Anne-Marie en Rob
aangegeven dat dit niet de bedoeling is. Het college en de raad bepalen het besluitvormingstraject. Het
Projectbureau werkt in opdracht van het bestuur en de taak van het Projectbureau is om het in 2005
vastgestelde Masterplan voor De Blaricummermeent uit te voeren en te realiseren. Voor deze opgave is
geen rol weggelegd voor de klankbordgroep. Echter, in de deelgebieden die al ingericht en gereed zijn
kunnen onderdelen wellicht in de praktijk niet goed functioneren of pakken zaken in de praktijk anders
uit. Hier gaat het met name over het gebruik van de openbare ruimte door de huidige bewoners.
Hierover wil de gemeente graag met een vertegenwoordiging van deze bewoners (klankbord) in
overleg om, daar waar mogelijk de omgeving veiliger en leefbaarder te maken. Belangrijk is en blijft dat
de klankbordgroep onderwerpen kan aandragen over wat er reeds is aangelegd (de bestaande
woongebieden).
 Het formeren van de Klankbordgroep De Blaricummermeent is ontstaan vanuit een proefproject in het
kader van een in 2011 door de BEL-gemeenten opgestelde nota over burgerparticipatie.
 De ‘spelregels’ m.b.t. de Klankbordgroep De Blaricummermeent zijn verwoord in een notitie uit okt.
2014; deze notitie is opnieuw voorafgaand aan dit overleg aan de leden van de Klankbordgroep
toegezonden.
 Waar we tijdens het gesprek wel over eens zijn is dat de gemeente de klankbordgroep meer moet
betrekken bij wat de gemeente aan het doen is. In het overleg zijn verschillende ‘voorvallen’ besproken
waarin de gemeente erkent dat het beter had gekund.
3.

Gemaakte afspraken
Hieronder volgt nog een opsomming van onderwerpen die verder langs kwamen en/of afspraken die
gemaakt zijn:
 . De leden van de klankbordgroep zullen in het vervolg eerder betrokken worden bij zaken die spelen en
dat er beter door de Gemeente gecommuniceerd wordt; denk aan problematiek van speelveld langs
Laantje van Vos; Anne-Marie beaamt deze wens maar geeft ook aan dat problemen vaak opeens
ontstaan en dat er dan door de gemeente snel gereageerd dient te worden. De agenda’s maken het
dan niet altijd makkelijk om eerst bij elkaar te komen om acties door te spreken en te coördineren.
Tijdig de klankbordgroep informeren moet mogelijk zijn.
 Nieuwe bewoners bijeenkomst: Ondanks eerdere afspraken hierover heeft de klankbordgroep geen
kans gezien deze bijeenkomst te organiseren. Afgesproken wordt dat de gemeente de organisatie
hiervan weer overneemt. De gemeente zal een geschikte datum zoeken, de belanghebbenden
uitnodigen en de agenda opstellen. Twee onderwerpen zijn op deze avond onmisbaar, te weten:
‘handhaving’ en ‘Eteck’. De gemeente zal zorgdragen voor de presentatie van deze onderwerpen.
Andere onderwerpen, aangedragen door klankborders, zijn uiteraard welkom. Als er onderwerpen
zijn waar leden van de klankbordgroep graag over willen vertellen tijdens de bijeenkomst dan is die
ruimte aanwezig Deze onderwerpen graag tijdig aanleveren bij Rob.
 Frequentie overleg: Rob wachtte vaak tot er voldoende onderwerpen werden aangedragen voordat
er een overleg voor de Klankbordgroep werd ingepland, en wachtte de Klankbordgroep met het
aandragen van onderwerpen tot er een overleg werd ingepland (typisch voorbeeld van
miscommunicatie). In het verleden zijn duidelijke afspraken hierover gemaakt (4x per jaar). Rob zal
tijdig bijeenkomsten inplannen. Zowel gemeente en Klankbord kunnen dan uiterlijk 2 weken voor
het overleg met agendapunten komen. Wordt er niets ingediend, dan wordt er ook niet overlegd….
 Meentstroom: Op enkele plaatsen zijn (uit veiligheidsoogpunt) reddingsboeien opgehangen en
verder moet er vooral gecommuniceerd worden dat aan de particuliere (tuin)zijde van
Meentstroom een (hoge) kademuur aanwezig is en dat aan de ‘parkzijde‘ sprake is van een talud
die het water inloopt. Hier is dus altijd een veilig heenkomen te vinden voor zwemmende kinderen
e.d.
 Handhaving schuttingen / bomen / nummerbordjes / etc. : Door Anne-Marie is aangekondigd dat tijdens
de te organiseren bewonersbijeenkomst hier stil bij gestaan gaat worden.
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 Anne-Marie geeft aan dat de gemeente steun geeft aan het goede initiatief voor een AED in de wijk en
heeft daartoe € 1.000,- overgemaakt. Gekeken zal worden of ook bij het restaurant een AED kan
komen.
4.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten en een ieder wordt bedankt voor zijn/haar inbreng.
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