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project verbinding

Stichting Camping Dijk&Waard _ Serious Game

We willen graag reageren op de dynamiek die is ontstaan rond Project Paviljoen Dijk &
Waard (de opvolger van Camping Dijk & Waard). Op 20 april werd een motie ingediend
waarin het project op een negatieve manier wordt afgeschilderd. Op basis van een
ingezonden brief en een aantal aannames wordt overgegaan tot het opzeggen van het
vertrouwen in het project en wordt gesuggereerd dat verenigingen prima de verbindende
rol kunnen spelen die Paviljoen Dijk & Waard met dit project beoogt.
Ten eerste hebben we de indruk dat veel raadsleden geen goed beeld hebben van
wat de Camping nu eigenlijk was en wat er in de 2 maanden dat de Camping heeft
bestaan allemaal is ondernomen en georganiseerd. Daarom in bijlage de Camping
in het kort en voor meer informatie verwijzen we graag naar het overzicht op www.
campingdijkenwaard.nl. In 2 maanden werd een veelheid aan interessante, waardevolle
en vernieuwende projecten opgestart. Veel mensen doen langer over de organisatie van
een bruiloft.
Dat er een debat plaatsvindt over de juiste besteding van gelden is de democratische
plicht van de raad. Als hierin keuzes worden gemaakt die er toe leiden dat de financiering
van ons project vanuit Langedijk vervalt, is dat jammer maar een gegeven dat we zullen
moeten aanvaarden. Echter, dat omwille van een budgettaire discussie het Paviljoen door
het slijk wordt gehaald is onnodig, onterecht en beschadigt ons en de positieve ambities
die we hebben gesteld.
De feiten op een rijtje:
·
Camping Dijk&Waard heeft zich gehouden aan de afspraken zoals die zijn gemaakt
met de colleges van Langedijk en Heerhugowaard. In de motie wordt geïnsinueerd dat dit
niet het geval is.
·
Op 8 december 2020 hebben we een presentatie gegeven aan de gezamenlijke
colleges van Langedijk en Heerhugowaard. Beide colleges waren unaniem enthousiast
over de resultaten van de Camping.
Er waren ook vragen:
Het bereik van het project had groter kunnen zijn. We hadden immers besloten niet
‘actief’ anderen te benaderen maar zetten sterk in op verleiding en nieuwsgierigheid. De
minder actieve en of minder nieuwsgierige inwoner heeft de camping daardoor mogelijk
gemist.
Het bestuur was nieuwsgierig naar de duurzaamheid van de ontwikkelde projecten. Een
groot deel van de projecten die op de camping zijn ontwikkeld bestaan nog en zullen dit
jaar weer opnieuw geactiveerd worden. Op de camping is vooral ingezet op snelheid en
het experiment, het een keer proberen.
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·
Na de presentatie hebben de colleges ons gevraagd een voorstel te doen voor een
vervolgproject.
·
Ons voorstel Paviljoen Dijk & Waard, voor een langere periode, met voortzetting en
doorontwikkeling van een aantal projecten ontwikkeld op de camping en uiteraard met
ruimte voor nieuwe projecten en experimenten.
·
Op 17 februari stuurt Joost de Boer een e-mail naar alle verenigingen in Langedijk
waarin hij op basis van een aantal aannames, niet bestaande tegenstellingen, suggesties
en zelfs onwaarheden probeert andere verenigingen achter zich te krijgen. Er wordt
een niet bestaande tegenstelling geïnsinueerd tussen de belangen van de verenigingen
en de eventuele financiering van project Paviljoen Dijk & Waard. Door Joost de Boer
wordt gesuggereerd dat ‘ ...Paviljoendijkenwaard.nl feitelijk niets is, geen stichting, geen
vereniging…’, dit is onjuist.
Wij vinden het overigens jammer dat Joost de Boer nooit op de receptie van de Camping
is geweest en nooit met ons in gesprek is gegaan alvorens een mening te vormen. We
nodigen hem en anderen graag uit dit alsnog te doen.
·
Vervolgens komt er een brief van Joost de Boer aan de raadsleden waarin hij,
gesteund door ‘de nodige bevestigende antwoorden…’, de raad vraagt waarom er
gemeenschapsgeld naar een project gaat en niet naar de verenigingen. Deze brief is
blijkbaar voor enkele partijen in de raad aanleiding geweest voor de motie.
Kortom, we vinden het bijzonder jammer dat de motie een tegengesteld belang
veronderstelt tussen project Paviljoen Dijk & Waard (Verbinding) en de verenigingen. Dat
is bij uitstek onwaar. Project Verbinding is er om te verbinden en sluit dus niemand uit.
Ook de verenigingen zijn uiteraard van harte welkom.
We hopen iedereen de komende tijd dan ook te ontmoeten. Het is prachtig om te zien dat
al vele partijen uit zowel Langedijk als Heerhugowaard zich enthousiast en nieuwsgierig
hebben gemeld om de komende tijd op onorthodoxe wijze samen te werken aan mooie
verbindende projecten.
Vriendelijke groeten,
Frank, Stijn en Anton

Wij, de drie initiatiefnemers van Camping Dijk&Waard_Serious Game
wonen alledrie in Langedijk.
Frank Bijvoet
ondernemer / proactief verbinder
Stijn van Otterdijk
architect / stedenbouwkundig adiviseur gemeente Edegem (B)
Anton Spruit
ontwerper, initiator en begeleider van veranderprojecten

leren
onorthodox
samenwerken

Een kopie van deze brief hebben wij aan het college gestuurd.
En gaan over tot de orde van de dag.
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