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Geachte leden van de raad, 
 
Graag maken wij gebruik van de gelegenheid om onze visie op het bestemmingsplan 
Westzanerdijk e.o. toe te lichten. Kort en bondig: wij zijn niet heel gelukkig met het 
bestemmingsplan dat u is voorgelegd. Het goede nieuws is: we zien een vervolgtraject voor 
ons waarmee we dat wel weer kunnen worden. Graag horen we daarom van u of u kunt 
instemmen met een vervolg. 
 
De basis van ons probleem met dit bestemmingsplan is dat het niets doet voor de buurt. De 
exercitie met dit bestemmingplan is louter een administratieve. U legt vast wat er is. U geeft 
daarmee in onze beleving aan, dat u geen beeld heeft van de toekomst van de buurt. Aan 
het bestemmingsplan ligt geen visie ten grondslag. Dat zou in onze ogen wel moeten. Ik wil 
dit toelichten aan de hand van wat voorbeelden.  
 
U heeft bij de ontsluiting van onze buurt, de Aris van Broek weg naar de Houtveldweg, 
gekozen voor een verkeerskundige oplossing die – laten we het netjes houden – matig is 
vormgegeven. Gegeven de beschikbare ruimte wellicht maximaal haalbaar, in het gebruik 
verre van optimaal. Gevolg: een zeer gevaarlijke situatie bij het bevoorraden van de Avia, 
een weinig duidelijk verkeerspatroon en een geheel afwezig zijn van ruimte voor de fietser 
en voetganger. U had met dit bestemmingsplan ontwikkelingsruimte kunnen reserveren om 
dit knelpunt op te lossen. Vanuit een visie op de buurt had u dit in onze overtuiging ook als 
noodzakelijk aangevoeld.  
 
Zo ook de bedrijvigheid langs de Aris van Broekweg. Draaiende bedrijven naast 
verloederende loodsen. Met de Streetkings heeft u in ieder geval één pand weer een goede 
functie gegeven. Maar hoe staat het met de rest? Wat willen we daar in de komende jaren. 
U legt nu met dit bestemmingsplan de mogelijkheden vast. Maar wat wel of niet gewenst is 
voor de toekomst is onduidelijk. 
 
Onze buurt is er een met relatief weinig voorzieningen. En de gemeente zien we 
terugtrekkende bewegingen maken als het gaat om verantwoordelijkheid. Wij zouden graag 
die handschoen oppakken als buurt. Wij zien best mogelijkheden om taken die voorheen 
‘natuurlijk’ bij de gemeente lagen de buurt in te trekken. Maar wel vanuit een goede basis. 
Waar zou onze basis kunnen komen? Het bestemmingsplan geeft hier geen richting aan. 
 
U hebt in uw economische, ruimtelijke en sociale visies op globale schaal uw beelden 
neergezet. Toerisme, toerisme, toerisme heb ik daarbij nadrukkelijk gehoord. Wij denken dat 
onze buurt in dit streven een rol kan spelen. Door de centrale ligging en de directe nabijheid 
van de groene ruimte een belangrijk portaal voor de recreërende fietser. Wij kunnen de 
functie van het toerisme – met uiteraard ook werkgelegenheid als achterliggend doel – 
invullen. Maar dat vraagt uitwerking op lokale schaal. U stedelijke visiedocumenten bieden 
te weinig houvast voor de detailuitwerking om uw ambities vorm te geven. Want details zijn 
in onze ogen wezenlijk voor de feitelijke uitwerking van ambities. Een fietspad door het 
Westzijderveld kan het groene gebied ontsluiten. Het kan ook de laatste grutto’s verjagen. 
Een risico dat wij op dit moment, als ik de stemming goed heb gepeild, anders waarderen. 
Een lokale visie uitwerking kan bij dit soort kwesties in onze beleving inhoudelijk zorgen een 
plek geven. 
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Een visie uitgewerkt op buurtniveau is een document dat uw stedelijke ambities op 
straatniveau handen en voeten kan geven. Dat is het niveau waarop vele bewoners u 
aanspreken. In onze beleving is vervolgens het bestemmingsplan het finale document waarin 
alles netjes wordt afgehecht. Deze route is nu niet gevolgd. Daarom zouden wij u graag 
horen over ons idee om de door ons gewenste lokale visie samen op te stellen. We 
gebruiken dan dit momentum van het vaststellen van het bestemmingsplan om de start naar 
het volgende te maken. En deze start is uw opdracht om de visie Westzanerdijk e.o. op te 
stellen, waarin kansen en bedreigingen worden doorgenomen, mogelijkheden voor 
afscherming en aansluiting bij de rest van de stad wordt gewogen en waarin ambities tot 
concrete acties worden vertaald.  


