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De opkomst bleek boven verwachting, de SVE was vooral verheugd over de aanwezigheid van de 

raadsleden. Onder leiding van Arjan Klaver hebben we met elkaar onderzocht hoe om te gaan met 

burgerparticipatie en gebiedsontwikkeling. Het blijkt dat velen nog steeds worstelen met deze 

materie.  

Jan Poolen, Maurits van Hoogevest, Tom de Wit en Frans Soeterbroek waren uitgenodigd als 

deskundigen. Hun presentaties gaven de aftrap voor het debat. Jan Poolen en Maurits van Hoogevest 

vertegenwoordigde de gebiedsontwikkelaars, Tom de Wit sprak voor de SVE en Frans Soeterbroek 

zette alles in een breder landelijk perspectief met specifiek het betrekken van de inwoners bij het 

stadmaken. 

In elke presentatie werd aandacht gegeven aan het belang van een  het vormen van een visie voor de 

Eemoevers. Vooral door de lokale deskundigen wordt de Eem als belangrijke gebiedsdrager geduid.  

Ook binnen de raad werd er verschillend gesproken over burgerparticipatie. Velen willen wel maar 

weten niet hoe. Frans Soeterbroek (adviseur van de gemeenteraad van Utrecht) heeft onze raad 

hiervoor handvatten gegeven. De heer Soeterbroek gaf voorbeelden van samenwerking die op 

belangstelling mochten rekenen 

Het belang van stadsontwikkeling vanuit de EEM gezien wordt breed gedragen, er was sprake van 

zelfreflectie over de afgelopen periode, waarin te veel de discussie ging over de vlekken en te weinig 

over de algemene kaders. 

De SVE is zeer benieuwd of de nieuwe coalitie een antwoord weet te vinden hoe werkelijk Samen de 

Stad te gaan maken en wensen haar veel succes! 

Conclusie: 

De SVE is van mening dat meningen en ideeën ophalen vanuit de stad altijd stap 1 moet zijn. 

De politiek moet zich afvragen welke kwaliteitsslag er in gebiedsontwikkeling gemaakt moet worden. 

Groei betekent niet alleen meer inwoners en daarmee hogere WOZ inkomsten. Het betekent ook dat 

algemene voorzieningen (zoals bibliotheek en zwembad) een groter bestaansrecht krijgen. 

Woningbouw knaagt ook aan het oppervlakte dat nu nog groen is. Ook inbreiden en verdichting van 

bestaande stad kost groen (zie bibliotheek, Eemplein en zwembad).  De vraag is of een kwaliteitsslag 

eerder gezocht moet worden in recreatief groen?  

De politiek zal duidelijke kaders moeten formuleren hoe om te gaan met de verdere ontwikkelingen 

van de Eemoevers. De SVE pleit voor een gelijkwaardige rol met zeggenschap voor de groep die niet 

valt binnen de ambtenarij, politiek en projectontwikkelaars om met de politiek deze kaders vast te 

stellen. 

Presentatie Habitoo, Maurits van Hoogevest, klik hier  

Presentatie Zeep, Jan Poolen Klik hier 

Overige presentaties in de bijlage van de E-mail. 
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