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Bewonerscomité Neck-Zuid 

www.de-neckers.eu      -       neckzuid@de-neckers.eu  

 
 

Aan de leden van de contactcommissie Wijdewormer 

Wijdewormer, 2 december 2011 

Geachte leden van de contactcommissie, 

betreft: Communicatie Bouwplan Neck-Zuid 

Op 3 oktober waren jullie getuigen van een bijeenkomst voor de bewoners van Neck-Zuid, georganiseerd 

door een viertal inwoners. Deze avond was belegd, omdat een eerdere  informatieavond, verzorgd door het 

college (12 september 2011) volledig was mislukt. Het ging om de plannen voor renovatie en privatisering 

van de sportverenigingen, waarbij nieuwe woningen zouden worden gebouwd. 

Tijdens deze goed bezochte en in goede sfeer verlopen 2
e
 avond hebben de aanwezige raadsleden ons 

geadviseerd om, samen met de clubs en het Bouwfonds, te werken aan één totaalplan. Daarop hebben wij 

een gesprek gehad met de beide verenigingen en besloten dat zij ons verzoek doorgeven aan Bouwfonds. 

Groot was onze teleurstelling toen wij moesten vernemen dat Bouwfonds niet met ons, bewoners, om de 

tafel wil. Men wil eerst met DZS en WWSV de plannen “vervolmaken”, pas daarna worden de bewoners 

geïnformeerd. 

Dit heeft tot gevolg dat wij de gehele ontwerpfase buiten spel staan en alleen nog de reguliere 

inspraakrondes en –procedures hebben om onze belangen te behartigen. Wij, bewoners van Neck-Zuid, 

vinden deze houding van Bouwfonds ontoelaatbaar. Waar wij het overleg opzoeken, houden zij alle deuren 

gesloten. 

Tijdens de voorronde van 1 november j.l. heeft de raad ingestemd met de voorlopige voortzetting van de 

plannen voor de renovatie/privatisering.  In jullie laatste advies aan de raad en het college hebben jullie 

nogmaals aangedrongen op een goede communicatie en informatie met en naar de bewoners.  

Vanwege deze adviesfunctie van de CC willen wij jullie ook goed informeren over de gang van zaken en 

knelpunten. Het meest nijpende probleem is de onwil bij Bouwfonds om te communiceren. Maar ook de 

terughoudendheid bij de gemeente als het gaat om het verstrekken van (financiële) informatie. Wij zouden 

jullie dan ook willen verzoeken dit punt “Communicatie/informatie Neck-Zuid” op de agenda voor de CC-

avond van 12 december te zetten. Dat geeft ons de gelegenheid de problemen rond Neck Zuid toe te 

lichten. Daarbij komen we met feiten en cijfers die ons zijn verstrekt door o.a. VV Jisp. Op ons verzoek aan 

de gemeente Wormerland om ons te informeren over  de onderhoudskosten van de sportvelden is niet 

gereageerd. Conclusies kunnen jullie daarna zelf trekken. Een mogelijk toekomstig faillissement van de 

sportverenigingen zal ook jullie aan het hart gaan. Dat mogen wij niet laten gebeuren.   

In verband met de nodige voorbereidingen hopen wij op een snelle reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het buurtcomité, 

Siem van den Brom. 


