Bewoners beleggen vergadering over plannen Neck-Zuid
voor overleg “in rustige sfeer” zonder veel emoties!
Initiatiefnemers: Leo van Berkel, Siem vd Brom, Edwin Noordeloos en Hans Hellingman
Datum : 3 oktober 2011
Tijd
: 20:00 – 22:00 uur
Locatie : Dorpshuis in Neck
Uitnodiging: bewoners Neck-Zuid, besturen van DZS, WWSV, Butje13, Contactcommissie Wijdewormer,
College en Raadsleden Wormerland, redactie Wijdewormer Journaal.
Bewoners van Neck-Zuid bespraken, met persoonlijk respect voor elkaars mening, een lastige patstelling!
Maar is er ook vooruitgang geboekt?
Het belang van deze avond is gelukkig door velen onderkend. Veel bewoners en bestuursleden van de
sportverenigingen DZS, WWSV en Butje 13 namen inhoudelijk deel aan de discussies. Ook de Gemeente was
vertegenwoordigd door leden van de raadsfracties: VVD, Liberaal Wormerland, CDA en PvdA. De SP was niet
vertegenwoordigd. In totaal hebben 61 belangstellenden aan de vergadering deelgenomen.
Opening:
Na een korte voorstelling van de initiatiefnemers gaf gespreksleider Leo van Berkel namens het comité een
korte uitleg over de doelstelling van deze avond. Namelijk: te komen tot een open dialoog waarbij alle
aanwezigen de gelegenheid krijgen hun mening en wensen kenbaar te maken. Alle ideeën zullen worden
geïnventariseerd en dienen als basis voor een aantal scenario’s. Verder kondigde hij aan, dat aan het eind van
de avond door een stemming kan worden bepaald welk scenario de voorkeur heeft van de aanwezigen. Een
delegatie zal vervolgens in gesprek gaan met wethouder Hendriks om hem te confronteren met de mening van
de omwonenden en te zien wat mogelijk en haalbaar is.
Presentatie:
Edwin Noordeloos kreeg als mede-initiatiefnemer het woord en gaf een digitale presentatie van de huidige
stand van zaken. Het was een voor ieder helder betoog over de rode contouren en de verschillen tussen
Gemeente en Provincie. De zaak waar het om ging was: privatisering van de verenigingen, de koppeling met
een renovatie van de velden (met/zonder kunstgras) en vervolgens de mogelijkheid om dit te financieren met
woningbouw. Aan het eind van de presentatie worden een paar passen terug gemaakt naar het beslismoment
van privatiseren. De vragen die blijven liggen zijn:
Kan privatisering alleen d.m.v. woningbouw of zijn er alternatieven?
Wat zijn de exploitatiekosten voor de verengingen met kunstgras versus “gewoon” gras?
Zijn de verengingen niet gedoemd over de kop te gaan, wanneer over 10 jaar de kosten van
renovatie van kunstgras aan de orde komen?
Zijn de verenigingen inclusief de leden, voor deze plannen, of is alleen het platform voor, en zijn
de leden nog niet geraadpleegd ?
Zijn er andere oplossingen te vinden die voor alle belanghebbenden (bewoners, sporters en
gemeente) een positiever resultaat zouden bieden?

Discussie:
Leo benadrukte het initiatief en het doel van de avond. “Als initiatiefnemers willen wij graag voor alle NeckZuid bewoners duidelijkheid scheppen. We willen inventariseren wat de wensen zijn en mogelijke
alternatieven. Daarmee kunnen we in nauwe samenwerking met de verenigingen bij de Gemeente aandringen
op een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing. Daar maken wij ons sterk voor!” Ter ondersteuning van
de discussie en samenvatting van de meningen werd een flip-over gebruikt. Kort en duidelijk werden
wensen/opmerkingen /meningen samengevat
De aanwezigen werd tot slot via een formulier gevraagd hun voorkeur uit te spreken over de enige stelling, die
deze avond geformuleerd kon worden: “Huidige situatie zo laten (onderhoud, renovatie voor gemeente), geen
woningbouw en privatiseringswens voor Neck terug (laten) draaien.”
Ook bestond de mogelijkheid zelf een stelling op te schrijven. Daar maakten 2 aanwezigen gebruik van. Zij
schreven: “Geen voorkeur; er zijn te veel onduidelijkheden” en “niet alleen maar tegen woningbouw”. 43
aanwezigen vulden een formulier in. 41 personen, wonend in Neck-Zuid, kruisten de enige stelling aan, en
waren dus tegen de huidige plannen.
Even na 22.00 uur sloot Leo de vergadering door ieder te bedanken voor zijn/haar duidelijke bijdrage aan het
goede verloop van deze avond.
Door middel van een vrijwillige donatie van de aanwezigen konden de onkosten van deze avond precies gedekt
worden.
De initiatiefnemers.

Website: de initiatiefnemers maken gebruik van de website: www.de-neckers.eu om bewoners op de hoogte te
houden. Op de startpagina van deze website is een link aangebracht waarmee een pagina wordt geopend
waarop binnenkort alle informatie tot nu toe te vinden zal zijn. Deze notulen staan er inmiddels op.

Samenvatting

Voor: Neck-Zuid bewoners, bestuur- /leden sportverenigingen en aanwezige Gemeente raadsleden
De bewoners van Neck-Zuid en leden van de sportvereniging omschreven de discussieavond als helder en
respectvol. De avond verliep positief, samenwerkend en in een goede sfeer. Zowel bewoners als
sportverenigingen respecteerden elkaars mening en vonden elkaar in de wil te zoeken naar een gezamenlijke
oplossing, welke voor alle partijen positief zou zijn. De sportverenigingen zien ook het financiële gevaar van
kunstgras (ook van “echt” gras) over de periode van 10 jaar.
Algemeen werd gesteld dat de privatiseringsopdracht voor de sportverenigingen in Neck-Zuid, niet als doel op
zichzelf mag worden beschouwd. Plaats deze opdracht in de tijdgeest van vandaag. De huidige financiële
malaise vraagt, aan beleidsmakers en bestuurders, om bezinning. Een privatiseringseis is misschien een (klein)
budgettair voordeel v/e gemeentekas, maar kan op termijn een groot verlies van de sportbeleving in deze
regio betekenen. Veel Gemeentes onderkennen het gevaar en komen tot inkeer. Door alle aanwezigen werd
onderkend dat het eenmalig beschikbaar stellen van grote sommen geld voor de renovatie van het
sportcomplex in de regio Neck-Zuid, desastreuze gevolgen kan hebben. Kostbare en grootschalig renovatie
van het sportcomplex, eist dat hoge financiële reservemiddelen op termijn (10-15jaar) beschikbaar moeten
zijn. De contributie voor leden zal drastisch omhoog gaan en een leden terugloop kan het gevolg zijn. De
sportverenigingen erkennen dit probleem. De penningmeester geeft aan dat DZS ook in dit plan moeite zal
houden om op lange termijn te blijven bestaan.
Algemeen; schep eerst duidelijkheid voor IEDEREEN! Ga met elkaar in gesprek; bewoners – verenigingen – CCW
- Gemeente. Start een dialoog, waar alle belangrijke zaken aan de orde worden gesteld! Zorg dat de
verwachtingen en feiten, helder en inzichtelijk worden gemaakt. Activeer besluitvorming op basis van verstand
van zaken. Dat is geen wens, maar een absolute eis!
Formeer een deskundige stuurgroep waarin alle partijen, ook bewoners, vertegenwoordigd zijn. Maak een
financiële risico analyse voor alle uitgaven. Toon aan wat op korte- en lange termijn de financiële
investeringeffecten voor verschillende scenario’s zullen zijn. Bespreek de uitkomst met alle betrokken partijen.
Pas dan is besluitvorming aan de orde.
Het initiatief is genomen, wij voegen nu de daad bij het woord en komen in actie. De bewoners en
sportverenigingen willen samen tot een lange termijn oplossing komen. Nu de toezegging van gemeente(raad)
nog. Mogen we ook op uw positieve deelname en bijdrage rekenen?

