Geachte commissieleden, geacht college,

Namens het Plaatselijk Belang Hoonhorst en omstreken hebben we gemeend
van het spreekrecht gebruik te moeten maken. Vanavond buigt u zich over het
stedenbouwkundig plan m.b.t. de pastorietuin in Hoonhorst.
Allereerst willen we opmerken dat we als Plaatselijk Belang blij zijn dat na jaren
van ‘bouwdroogte’ er weer een project in ons dorp is, wat tot ontwikkeling
gaat komen. We denken dat de plek en de te realiseren woonvoorzieningen
een goede aanvulling kunnen zijn op het woningbestand in Hoonhorst. Voor
zowel jong als oud kunnen appartementen een fijne woonplek worden in de
directe nabijheid van voorzieningen als het Anjerpunt, het café, de
dorpshuiskamer en het sportterrein. We stellen het op prijs dat de gemeente
de plannen voor de pastorietuin en Achter de Molen los heeft willen koppelen,
om de voortgang in het eerste proces te kunnen vasthouden. Tot zover kunnen
we als dorp tevreden zijn.
Wat ons minder tevreden stemt is de wijze waarop tot nu toe de communicatie
heeft plaatsgevonden over het plan in de pastorietuin en Achter de Molen.
Ten eerste is het aan de vasthoudendheid van het Plaatselijk Belang te danken
dat we onze leden op het nippertje hebben kunnen informeren over deze
commissievergadering van vanavond. Een niet onbelangrijk moment waarin de
plannen van meer kanten worden gewikt en gewogen en besluiten worden
genomen.
Op de informatie die door ons verspreid is op onze social media, kwamen ons
geluiden ter ore, die ons enigszins verontrusten.
Van de bewoners van naastgelegen percelen van de pastorietuin kregen we te
horen dat, in tegenstelling tot wat in het raadsvoorstel geschreven staat, de
naaste aanwonenden niet tevreden waren. Tijdens een inloopavond voor
omwonenden hebben zij in september 2019 een vragenlijst in kunnen vullen
waarbij zij aan konden geven wat zij van het stedenbouwkundig plan vonden.
Voor hun gevoel is daar niet op gereageerd.
Van omwonenden van het plan Achter de Molen hebben we eerder ook
meermaals vernomen dat men zich niet gehoord voelde, dat er bijvoorbeeld
niet gereageerd werd op een brief.

Daarnaast is aanwonenden van de pastorietuin toegezegd dat er met hen
gecommuniceerd zou worden over de groenvoorziening rondom het gebouw
met betrekking tot hun privacy en de groene uitstraling van de pastorietuin. Dit
gesprek is het afgelopen jaar niet gevoerd en er is hier niet op andere wijze
over gecommuniceerd. Dit gesprek over de deugdelijke invulling van de
groenvoorziening, heeft pas vandaag in allerijl plaatsgevonden. Dit gesprek
heeft geresulteerd in een voorstel waar bewoners over mee mogen praten. We
zijn blij met deze aanvulling en met het feit dat er alsnog geluisterd is naar de
wensen van omwonenden.
Met name de mate van communicatie maakt dat we vinden dat we een signaal
moeten afgeven. Mede met het licht op het proces Achter de Molen dat nog
loopt. Uit de verhalen van inwoners maken we op dat de ambtelijke processen
niet altijd helder zijn voor iedereen waardoor men zich onzeker en niet
gehoord voelt.
De oproep aan gemeente en de initiatiefnemer is dan ook om aan helder
verwachtingsmanagement te doen richting inwoners en een constructieve
vorm van communicatie te hanteren.
Ten eerste: Reageer op mails, brieven, telefoontjes en maak duidelijk hoe de
processen lopen en op welke momenten er sprake is van inspraak. Mensen
krijgen anders het gevoel dat ze gepareerd worden of monddood worden
gemaakt.
Ten tweede: Schrijf omwonenden rechtstreeks aan en informeer hen over de
stand van zaken. Gebruik daarnaast de kanalen die we als Plaatselijk Belang
hebben om andere inwoners/betrokkenen tijdig te informeren. Niet alleen het
dorpsblad maar ook de website, Facebook en instagram van Het Plaatselijk
Belang Hoonhorst kunnen daarvoor gebruikt worden om alle
leeftijdscategorieën te bereiken. Maar ook; neem zelf initiatief tot het bijpraten
van het Plaatselijk Belang.
We zouden graag zien dat het plan pastorietuin volgend jaar van start kan gaan
maar hopen dat de aandacht van communicatie met omwonenden verbeterd
wordt. Dit is van essentieel belang om besluitvorming in een later stadium niet
te vertragen. Een en ander zoals de Gemeente dit ook bedoeld heeft in het
kader van het Participatieproces.

Geachte commissieleden, geacht college. Wat wij willen benadrukken is het
volgende:
• zorgvuldige afstemming van het project aan de voorkant kan en moet tot
breed gedragen plannen leiden, dit eendrachtig het achterliggende idee
van het Participatieproces;
We doen hierbij dan ook een beroep op de gemeente en initiatiefnemer dat
zij zich hiervoor gaan inspannen.
Dank voor uw aandacht.

