
 
 
 
 
Leiden, 13 oktober 2020 
 
Brief aan fracties in de gemeenteraad en aan het college van B&W  
Per e-mail aan:  
de commissieleden van de commissie Onderwijs en Samenleving 
wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën 
 
Betreft: Burgerparticipatie 
 
Het bestuur van de wijkvereniging ProfBurgWijk is ontevreden over de wijze waarop de 
burgerparticipatie in onze gemeente vorm krijgt. Onder burgerpartcipatie verstaan wij het 
meenemen van de burgers in een besluit dat hen direct raakt. En daar lijkt het nogal aan te schorten 
de laatste jaren. 
 
Op veel dossiers die momenteel passeren krijgt de gemeente kritiek op de manier waarop de burger 
wordt betrokken en vooral ook op wat er met de reacties vanuit de burgerij wordt gedaan. Dat leidt 
tot frustratie en onvrede, die in een zorgvuldig(er) proces achterwege hadden kunnen blijven. 
 
Aan de vooravond van de bespreking van het Roomburgerparkdossier willen wij ons ongenoegen en 
onze grote zorgen daarover nogmaals kenbaar maken. Met klem verzoeken wij die geuite zorgen (zie 
bijlage) mee te nemen in uw afwegingen. 
 
De  gemeente kan het niet iedereen naar de zin kan maken. Maar dat ontslaat het bestuur niet van 
de plicht zijn besluit zorgvuldig en transparant voor te bereiden, het gesprek met de betrokkenen 
zorgvuldig te voeren en de afwegingen die worden gemaakt zorgvuldig te onderbouwen. Die 
onderbouwing vraagt:  

1. transparantie in de voorbereiding van het te voeren gesprek,  
2. transparantie over wat er met de uitkomsten van een participatietraject zal gebeuren en  
3. hoe het traject in de besluitvorming wordt meegenomen. 

 
Wij constateren dat het op de genoemde onderdelen beter had gekund en gemoeten rond:  

1. De plaatsing van de tijdelijke woningen aan de Verdamstraat/Fruinlaan, waar de 
voorbereiding van het besluit en de communicatie met omwonenden onvoldoende was. 

2. Het Roomburgerpark waar, als de besluitvorming en de communicatie daarover niet 
zorgvuldig plaatsvinden, een herhaling dreigt van de eerder ontstane patstelling. 

 
Wij zien en waarschuwen voor het risico van herhaling rond de aanpassingen voor klimaatadaptatie 
in de Professorenwijk Oost en bij de plannen voor de ontwikkeling van een gymzaal aan de 
Oppenheimstraat. 
 
Wij gaan graag met u in gesprek over dit thema.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Han van Overbeeke 
Voorzitter 
 
Bijlage: Inspreekreactie Roomburgerpark ProfBurgWijk 


