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Aan de (burger)raadsleden van de gemeente Wormerland 

 

Betr.: bewonerspetitie Neck-Zuid, d.d. 27 maart 2012 

                                                                                                                            Wijdewormer, 20 april 2012 

Geachte leden van het college en (burger)raadsleden, 

Het bewonerscomité Neck-Zuid wil u graag op de hoogte brengen van het feit, dat het college na 

ruim 3 weken nog steeds niets van zich heeft laten horen of antwoord heeft gegeven op de vragen, 

die in bewonerspetitie van 27 maart j.l. zijn gesteld. 

Deze vragen waren:  

1. het toelaten van een afgevaardigde namens de bewoners in de planvorming van de mogelijke 

nieuwbouw in Neck-Zuid 

2. het antwoord krijgen op vele vragen, in diverse brieven gesteld. 

 

U heeft de taak om de gemeentelijke sportvelden te renoveren en te privatiseren gedelegeerd aan 

het college. Formeel heeft het college nog niets aan u teruggekoppeld en is dus nog “aan het werk”. 

Zo op het oog niets om je over op te winden. 

Echter: u heeft al vele signalen gekregen, dat het verloop van de gang van zaken (en het verder 

delegeren naar belanghebbende: het Rabo-Bouwfonds) niet alleen fragmentarisch uitlekt maar 

daardoor ook steeds meer weerstand bij de bewoners veroorzaakt. 

 

U bent onze vertegenwoordigers en verplicht het college te controleren op hun mandaat en 

delegatie. Als u de bewoners adviseert om met sportverenigingen, bouwfonds en college in gesprek 

te gaan en daar wordt zelfs door het college  niet op gereageerd, dan vragen wij u beleefd om als 

verantwoordelijk volksvertegenwoordiger zelf op korte termijn te gaan informeren naar de stand van 

zaken. 

 

Cruciale vragen daarbij zijn: 

 

1. hoe staat het met de berekening, dat de renovatie en privatisering van de sportvelden 

kostenbesparend zullen worden? 

2. hoe staat het met het stuk agrarische grond, dat door het college “ineens” als BBG wordt 

aangemerkt en op de tekeningen al gebruikt wordt als bouwgrond? 

3. hoe staat het met de verkiezingspolemiek van diverse partijen en het coalitieakkoord, dat de rode 

contouren “heilig” zijn in relatie tot al bekende tekeningen en plannen? 

4. hoe staat het met de slogan “burgerparticipatie” en de gewenste toepassing daarvan? 

 

Voor de goede orde: het significante verschil tussen de gemeentelijk vastgestelde rode contouren en 

de naderhand getrokken Provinciale BBG-grens is door ons aangemeld bij de Commissie “Schoon 

Schip”. Deze commissie onderzoekt mogelijk onreglementaire voormalige afspraken tussen de 

Provincie en derden (lees: bedrijven) van de laatste twee zittingsperiodes. 
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VERZOEK 

 

We verzoeken u concreet om het onderwerp “Renovatie en privatisering sportvelden in Neck-Zuid” 

op de raadsagenda van mei 2012 te laten plaatsen, waarbij u minimaal een tussenrapportage van het 

college zou kunnen vragen. Het geeft hen de mogelijkheid mogelijk “scheve” zaken recht te zetten en 

mogelijk onnodige onrust weg te nemen. De bewoners krijgen dan ook in het voortraject de 

gelegenheid in te spreken en de raad nader te informeren. 

 

 

De bewoners zijn benieuwd naar de afzonderlijke reacties van de politieke partijen, dan wel naar de 

mening van individuele gemeentelijke politici. 

 

Het bewonerscomité Neck-Zuid en met vriendelijke groet, 

 

Leo van Berkel 

Siem van de Brom 

Hans Hellingman 

Edwin Noordeloos 

 

 

c.c. college van B&W Wormerland                   

c.c. regionale pers 

 


