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Aan de (burger-)raadsleden van de gemeente Wormerland (cc College van B & W)
Wijdewormer, 2 december 2011,
Betreft: renovatie en privatisering sportcomplex Leeghwaterstraat, Wijdewormer
Geachte raadsleden,
Op 3 oktober waren vier van de vijf politieke partijen in het dorpshuis in Neck vertegenwoordigd tijdens
een bijeenkomst voor de bewoners van Neck-Zuid, georganiseerd door een viertal inwoners, hierna te
noemen: comité. 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 2e avond hebben uw politieke vertegenwoordigers
het comité geadviseerd om samen te gaan werken en de verdere plannen in overleg met de
sportverenigingen en het Bouwfonds te gaan maken. Daarop heeft het comité een gesprek geregeld met de
besturen van de beide sportverenigingen. In goed overleg hebben de besturen deze vraag bij het
Bouwfonds neergelegd. De teleurstelling van het comité was groot, toen er in de wandelgangen werd
vernomen, dat het Bouwfonds dat niet wilde. Men wilde eerst met DZS en WWSV de plannen
“vervolmaken”, waarna de bewoners geïnformeerd gaan worden.
Dat betekent, dat de bewoners in de ontwerpfase volledig monddood worden gemaakt en via
inspraakrondes en procedures hun belangen pas kunnen gaan behartigen. We kunnen u verzekeren, dat
deze vorm van “samen”werken de bewoners niet bevalt.
Op dinsdag 1 november 2011 heeft u in meerderheid medewerking verleend om de plannen voor renovatie
en privatisering van voornoemd sportcomplex door het college nader uit te laten werken. Het comité hoopt
dan ook, dat u via uw partij het college op zal dragen om de opdracht aan het Bouwfonds nader te gaan
bezien. Op z’n minst zou de opdracht kunnen worden om het Bouwfonds EERST met bewoners te laten
gaan praten, alvorens (weer) met een plan te komen, waar op voorhand, vanwege deze gang van zaken,
enorm veel weerstand tegen zal komen.
Ter verdere informatie voor u nog het volgende:
Het buurtcomité heeft door onderzoek in eigen en andere gemeenten geconstateerd, dat de verenigingen
in de toekomst in grote financiële problemen zullen komen. Eenvoudige rekensommen over de kosten van
onderhoud (ook op langere termijn de vervanging) leveren schrikbeelden op. Aangezien u heeft
aangegeven, dat u de verenigingen niet failliet wilt laten gaan, geven we nu al dit signaal af.
Verder denkt u, dat u door de privatisering kunt bezuinigen. Wij kunnen door eigen onderzoek al aantonen,
dat er van bezuiniging geen sprake zal zijn. Het kost de gemeente en de verenigingen méér geld dan
voorheen. Dat kan uw bedoeling toch niet zijn geweest. Indien gewenst kunnen wij bovenstaande aantonen
en zijn bereid dit uit te komen leggen.
We hopen, dat u deze signalen ter harte neemt en van kortere afstand het proces wilt blijven volgen.
In afwachting van uw reacties,
Namens het comité,
Siem van den Brom.
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