Beste leden van de GebiedsCommissie Prins Alexander,
Allereerst dank voor uw aandacht .
Namens de bewoners van de Rotterdamse Grasbuurt onze impressie van het raadsdebat van gehouden
op donderdag 5 december op over communicatie en participatie zoals wij hem ervaren hebben.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen was dit debat gezien vanuit de bewoners onbevredigend.
Onbevredigend in de zin dat er net als in de hele aanloop naar de uitvoering van het project vanaf april
2017 en het verloop tijdens de uitvoering van het project over de hoofden van de bewoners gepraat wordt
in plaats van met hen.
Ook tijdens het debat missen we in de antwoorden de betrokkenheid naar de bewoner toe. Alles wordt
afgedaan met: We hebben voldaan aan de gestelde eisen.
Het project en de manier van werken is gebleken, heeft een hoge mate van complexiteit voor alle partijen.
Zowel gemeente, Aannemer, Politiek en de bewoners.
De betrokkenheid van de bewoners in hun eigen buurt blijkt ook tijdens dit debat marginaal te zijn. Er is
voldaan aan eisen waar niemand zwart op wit krijgt welke eisen dit zijn.
Een aantal bewoners hebben zich actief ingezet om de dienst te bevragen in de periode van 2017 tot
2019 maar ook hen is het niet gelukt om duidelijkheid te krijgen..
Op het gebied van de participatie die besproken is tijdens het debat kunnen we kort zijn: Een
informatieavond met tekeningen in 2017 en een informatieavond ter aankondiging van de start van het
project in april 2019.
Niemand kan ons vertellen waar deze veelbesproken participatie tot uiting komt.
Ook tijdens het debat is men niet verder gekomen dan het herhalen wat al gezegd is.
Mijns inziens zou die “participatie avond” met de uitkomsten van 2017 destijds actief gedeeld of
geparticipeerd moeten zijn ergens in 2018, maar in ieder geval ruim voor aanvang van het project.
Tijdens het debat werden we nog geïnformeerd dat vanaf 11 december elke woensdag, met uitzondering
van feestdagen er een inloopspreekuur is van 10 tot 11 in de blauwe keet aan de Nieuwe Omoordseweg
In een buurt met gezinnen waarvan veel 2 verdieners kunt u zich voorstellen dat dit voor de meerderheid
van de bewoners een praktisch onmogeliike opgave is om langs te gaan buiten het feit dat we ook hier
weer niet weten wat we kunnen verwachten en wie we daar kunnen aantreffen.
Daarnaast is er tijdens het debat gesproken over een bewonersavond in januari waarvan de datum nog
niet concreet is alsook de invulling.
Het blijft wat ons betreft aanmodderen.

