Inspraak Marion Baas, omwonende
Geachte raadsleden,
Mijn naam is Marion Baas, omwonende. Ik wil het graag met u hebben over de relatie
overheid-burger. Een overheid heeft de plicht afspraken na te komen en burgers respectvol
te bejegenen. De toeslagenaffaire heeft dit belang nog eens onderstreept. Nu wil ik de
omgang van de gemeente met wijkbewoners in de scholenschuif niet vergelijken met die
affaire. Maar het onderliggende principe - machteloosheid - is gelijk. En dat zou u zich als
volksvertegenwoordigers moeten aantrekken. Ik zal concreet worden.
In het dossier scholenschuif heeft de gemeente van alles beloofd. Daarvan is bijna niets
terecht gekomen. Najaar 2019 zou de gemeente een speciale avond over de scholenschuif
organiseren, maar dat is nooit gebeurd. De wethouder heeft u verteld dat bewoners input
over de scholenschuif hadden geleverd tijdens een bijeenkomst over wijkvernieuwing. Dat
klopt niet, daar is bewijs van. Burgers mochten tijdens die wijkavond niet over de
scholenschuif praten, omdat er een aparte avond over de scholenschuif zou komen. Die dus
nooit is georganiseerd.
Zo werd de stem van de wijk uitgeschakeld. Alleen een select clubje omwonenden van
kinderboerderij en Abtswoudsepark mochten verder praten in een werkgroep. Dat is
gebleven bij een introductieavond en een wandeling over de terreinen in februari 2020.
De gemeente is daar heel blij mee, want omwonenden hebben input geleverd, zeggen ze.
Maar er wordt niet bij gezegd dat er veel meer was beloofd. Dat omwonenden een reactie
mochten geven op het conceptrapport van NOHNIK voordat het naar het College zou gaan.
Lente, zomer en herfst trokken we aan de bel bij de gemeente, want dat conceptrapport zou
eind maart 2020 klaar zijn. Door corona lag alles stil, zei de gemeente. We kregen geen
informatie, terwijl er achter de schermen van alles werd uitgezocht: een programma van
eisen van scholen, een quick scan milieu en veel meer. Alles moesten we per WOB
opvragen, want volgens de gemeente gebeurde er niets.
En plots, begin november 2020, gebeurde er wel wat. De werkgroep krijgt een mail dat de
haalbaarheidsstudie van NOHNIK met een ambtelijk advies bij het College lag. Geen inzage,
geen inspraak.
We zouden de concept-onderzoeksvraag aan bureau Onix mogen zien, maar we kregen een
kant-en-klaar onderzoeksvoorstel. En wat lezen we? Dat de gemeente nu zelf ook een
centrale school wil, terwijl de gemeente zich voorheen altijd verschool achter de wens van
schoolbesturen. Deze vervolgstudie is dus niet objectief! Onix ontwikkelt een paar varianten
met megaschool als stalend middelpunt. Of we daar maar even ja tegen willen zeggen, want
meer smaken zijn er niet. Vindt u het gek dat wij op geen enkele wijze aan dit
vervolgonderzoek willen meewerken?
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En dit noemen de wethouders een zorgvuldig proces. Beste raadsleden, wij zijn keer op keer
opzij gezet. Totaal niet serieus genomen. Ik doe een beroep op u als
volksvertegenwoordiger. Stop met deze pseudo-democratie en vraag om een onderzoek met
échte betrokkenheid van wijkbewoners. Zoals het hoort.
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