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3833115
Geachte wethouder,
In reactie op uw adviesaanvraag d.d. 24 maart 2021 met referentienr. GB-IP21-00023-NO inzake
het concept PvE voor het Hofbogenpark bericht ik u als volgt.
De wijkraad Liskwartier heeft in het lange ontwikkelproces van het Hofbogenpark steeds benadrukt
dat zij de belangen van direct omwonenden en ondernemers in- en grenzend aan de Hofbogen
voorop wenst te stellen. Waar immers bezoekers van het park enkel de vruchten daarvan plukken
kan voor direct betrokkenen juist sprake zijn van derving van woongenot en/of overlast.
Helaas is in het proces tot nog toe slechts in zeer beperkte mate gelegenheid geweest voor deze
direct betrokkenen om zich te laten horen. Deze lacune is ons inziens niet ondervangen door de
zogenaamde “Bewonersadviesgroep”. Deze groep is daarvoor te klein, te onbekend en bestaat
verder grotendeels niet uit de genoemde direct betrokkenen. Naar onze stellige indruk is helaas
een groot deel van de omwonenden en ondernemers nog steeds in het geheel niet op de hoogte
van de plannen voor het park.
U heeft ons verzocht uiterlijk op 5 mei op het (zeer gedetailleerde) PvE te reageren. Dit is voor ons
echter onmogelijk zonder dat een uitgebreid participatieproces met direct betrokkenen plaats heeft
gevonden. Helaas heeft de projectorganisatie er voor gekozen de nodige participatiesessies ná 5
mei te organiseren.
Wij kunnen dan ook niet anders dan u adviseren het concept PvE aan te houden tot dat de
noodzakelijke participatie heeft plaatsgevonden. De uitkomsten van dit participatieproces kunnen
alsdan verwerkt worden in het voorlopig ontwerp.
Wij vragen u om ons advies over te nemen. Graag ontvangen wij uw reactie binnen 6 weken. Ook
worden wij graag op de hoogte gehouden van verdere besluitvorming.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens Wijkraad Liskwartier,

Technisch voorzitter
R. Plokker

Cc.:
Gemeenteraad

Wijkmanager
J. Viergever

