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Bewonerscomité Neck-Zuid 

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

 
Aan het college en de (burger)raadsleden van de gemeente Wormerland 

                                                                                                                            Wijdewormer, 11 januari 2012 

Geachte leden van het college en (burger)raadsleden, 

In vervolg op ons schrijven d.d. 2 december 2011 betreffende “renovatie en privatisering 

sportcomplex Leeghwaterstraat, Wijdewormer” informeren wij u graag over de ontwikkelingen in de 

overlegsfeer tussen de sportverenigingen en het  bewonerscomité.   

Wij hebben de besturen van DZS en WWSV in ons gesprek van 7 november 2011 gevraagd om aan 

het Bouwfonds (beoogd uitvoerder van de plannen) te verzoeken om het bewonerscomité toe te 

laten tot de gesprekken over de planvorming. Dit overeenkomstig de bedoeling bij oprichting van het 

platform. Een platform waar alle betrokken partijen aan deel zouden nemen. 

Half november, direct na een vergadering van DZS, WWSV en het Bouwfonds, kregen wij van Marco 

Sloep (vertegenwoordiger van de v.v. DZS in de Platformbesprekingen met het Bouwfonds) te horen, 

dat het Bouwfonds eerst de plannen met DZS en WWSV wilde bespreken. Inbreng van de zijde van de 

bewoners was nog niet aan de orde. 

Aangezien wij van de besturen van DZS en WWSV verder niets meer vernamen, hebben we een brief 

met verzoek tot nadere uitleg geschreven. 

 Het bestuur van DZS en WWSV geeft in haar antwoord  d.d. 20 december 2011 aan, dat onze 

informatie van de heer Sloep niet juist is. Het Bouwfonds zou het verzoek in beraad hebben 

genomen. 

Tot op heden hebben wij echter niets meer vernomen.  

Aangezien de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en controle van de plannen bij het college, 

resp. de raad ligt, verzoeken wij u om die verantwoordelijkheid te nemen en het Bouwfonds op te 

dragen het bewonerscomité bij de planvorming te betrekken en de bewoners niet buitenspel te 

zetten tot er een definitief plan voor inspraak ligt. 

Wij verzoeken u dit om openheid te krijgen en uw aller wens tot burgerparticipatie waar dat kan NIET 

tot een loze kreet te laten verworden. 

We verzoeken u om deze brief in een komende vergadering te bespreken om een uitspraak van u te 

krijgen. Voor een toelichting onzerzijds, dan wel beantwoording van vragen zijn we graag 

beschikbaar. 

Het comité wacht uw reactie, in welke vorm dan ook, af. 

Namens het bewonerscomité Neck-Zuid en met vriendelijke groet, 

Leo van Berkel 


