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Uitvoering groot onderhoud Rivierenwijk

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 juni 2016 behandelend
agendapunt .4 met als onderwerp Voorjaarsnota 2015…


Constaterende dat:


























in 2010 en 2011 uitgebreid en constructief overleg is geweest tussen de gemeente en
bewonersgroepen over het voorziene groot onderhoud van de Rivierenwijk, inclusief een
programma van de stichting Woonwaard
dit overleg in 2011 heeft geresulteerd in een breed gedragen “Rivierenwijkvisie”
in 2014 een nieuw plan werd voorgelegd aan de bewoners waarin veel aspecten en
voorzieningen uit de Rivierenwijkvisie waren weggelaten
de gemeente uiteindelijk een plan neerlegde waarmee de bewoners niet tevreden waren en
waarover geen overleg of inspraak meer mogelijk was
bij de discussie over deze bezuinigingen door de gemeente het argument werd gebruikt dat
het geld er niet zou zijn
deze grote afbreuk aan de in 2011 met de bewoners afgesproken Rivierenwijkvisie tot grote
frustratie van de bewoners heeft geleid
er in de raad van 28 juni 2016 besloten is de vrijval van de onderhoudsvoorziening van 7,3
miljoen te laten plaatsvinden
onderdeel van deze vrijval derhalve het gereduceerd groot onderhoud van de Rivierenwijk is
geweest
het geld voor de uitvoering van de oorspronkelijke plannen uit 2011 er derhalve wel
beschikbaar is geweest
de uitvoering van het groot onderhoud op het moment plaatsvindt
in de jaarstukken op pagina 88 staat: ”het onderhoud is conform de kaders uitgevoerd”.
bewoners constateren dat de tekeningen die bij de opdracht van de gemeente aan de
aannemer horen ingrijpend anders zijn dan de tekeningen die in 2014 aan de bewoners zijn
gepresenteerd
voorbeelden van niet nagekomen afspraken zijn:
o het niet reinigen van de 40 jaar oude bestrating die wordt hergebruikt
o het weglaten van verkeersveiligheidsvoorzieningen
niet oplossen van overlastsituaties voor bewoners m.b.t. verwilderde plantsoenen en
wateroverlast
de huidige uitvoeringstekeningen weer extra vermindering van voorzieningen bevat en verdere
bezuinigingen ten opzichte van het plan dat de gemeente in 2014 met de bewoners heeft
afgesproken
deze extra reducties nooit met de bewoners zijn overlegd of gecommuniceerd .

Overwegende dat:
het in 2014 niet nakomen van afspraken die in 2011 met de bewoners zijn gemaakt bij de
bewoners op basis van financiële argumenten, die nu niet waar blijken te zijn, de indruk kan
geven van een onbetrouwbare overheid
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die indruk vermeden moet worden
het niet informeren van de bewoners over de bezuinigingen die daarna nog extra zijn
doorgevoerd in de tekeningen voor de aannemer ten opzichte van de tekeningen die in 2014
aan de bewoners zijn gepresenteerd niet passend is in een gemeente die transparantie en
communicatie hoog in het vaandel zegt te hebben
de bewoners opnieuw de indruk hebben in een achterstandswijk te wonen waarvoor weinig
aandacht is
dit de bestaande stigmatisering van deze wijk versterkt
het geld om de oorspronkelijke afspraken met de bewoners uit 2011 er wel was
dat geld nu ten onrechte is benoemd als overschot

Spreekt uit:







dat het college de gemaakte afspraken uit 2011 dient na te komen
dat het college aan de aannemer geen andere opdrachten mag geven dan in 2014
gepresenteerd zonder de bewoners daarover te informeren
dat het geld voor de oorspronkelijke plannen uit 2011 er blijkbaar wel is geweest
dat de aanpak van het groot onderhoud Rivierenwijk zoals dat tussen 2010 en nu is verlopen
door de bewoners niet als betrouwbaar en transparant is ervaren
daardoor het stigma van de Rivierenwijk als achterstandswijk is versterkt

Draagt/ het College op:
1. zo snel mogelijk met de bewoners van de Rivierenwijk in overleg te gaan
2. aan de bewoners duidelijk te maken welke bezuinigingen en andere veranderingen er zijn
doorgevoerd ten opzicht van de plannen die in 2014 aan de bewoners zijn gepresenteerd
3. met de bewoners te overleggen welke zaken die voorzien waren in de Rivierenwijkvisie van
2011 alsnog kunnen worden uitgevoerd
4. de extra kosten daarvan ten laste te laten komen van de reserve groot onderhoud ad 7,3
miljoen euro
5. het restant van deze reserve bestemd te laten blijven voor het onderhoud van de Middenweg
zuid

En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie Burgerbelang
Ad Jongenelen
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