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Pia Teeuwen

Van: Griffie-Hillegom

Verzonden: woensdag 1 juni 2022 08:00

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: FW: Ik had het schaamrood op de kaken

 

Van: Margriet van Youmee <welkom@youmee.nl>  

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 11:57 

Aan: HLTsamen <info@HLTsamen.nl> 

Onderwerp: Ik had het schaamrood op de kaken 

 

 

 

Schaamrood 

 

     

Geacht raadslid, 

Mijn fractie ontving een uitnodiging voor een bijeenkomst met bewoners in de Wipstrik, een mooie wijk in 

Zwolle met veel groen rondom ruime lanen, groene perken en veel kinderspeelplaatsen. Het plan om een 

deel van het groen op te offeren aan nieuwbouw viel niet in goede aarde bij de bewoners.  

 

Geen pannenkoek maar taart 

In de raad was eerder een notitie besproken van GroenLinks met de mooie titel ‘Geen pannenkoek maar taart’. In 
het stuk beschreef de partij waarom ze liever het groen in de stad wilden opofferen voor woningbouw, dan steeds 
meer groene ruimte in het ommeland op te geven. ‘We gaan liever de hoogte in, in een toch al versteende 
omgeving’, was de gedachte. De notitie werd besproken in de raad en de meerderheid was het hiermee eens. Het 
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werd als nieuw beleid ingevoerd. Er werd daarom al geruime tijd door het college gekeken naar groene of open 
plekken in de stad waar woningbouw kon worden gerealiseerd.  

Verlies van groen en voorzieningen 
De bijeenkomst in de Wipstrik ging over zo’n groen plantsoen met kinderspeeltuin in de wijk. Er was door een 
projectontwikkelaar een plan gemaakt voor een flat voor verpleegkundigen van het nabije ziekenhuis. De 
bewoners dreigden het groene uitzicht en het kinderspeeltuintje te verliezen en in plaats daarvan tegen een stevig 
appartementencomplex aan te moeten gaan kijken. Daar waren ze natuurlijk niet blij mee. Omdat de bijeenkomst 
was georganiseerd door de ambtelijke organisatie en een interactief karakter had naar de bewoners toe, nam ik mij 
voor om in mijn functie als raadslid vooral te gaan luisteren en observeren.  

Communicatiekloof 
De avond begon met een presentatie van de verantwoordelijke projectmanager, waarin verteld werd wat de 
plannen waren voor de nieuwe bebouwing. Het ontwerp was al klaar. De bewoners mochten nog meedenken over 
de kleur van de gevelstenen en de dakbedekking. Al snel werd duidelijk dat de bewoners het idee hadden dat ze de 
bouw nog konden tegenhouden. Ze hadden helemaal geen zin om mee te denken over de kleur van de stenen, ze 
wilden dat gebouw helemaal niet!  
Omdat er geen ruimte was voor hun argumenten en de gemeente maar wilde doorpraten over die elementen in het 
plan waarover wel inspraak over mogelijk was, ontstond er een communicatiekloof van heb ik jou daar. De 
emoties liepen hoog op, maar er was niemand die de bewoners vertelde dat over de bouw allang besloten was en 
dat dit niet meer ter discussie stond. Ook de aanwezige wethouder greep niet in.  

Don’t shoot the messenger 
Intussen stond mij het schaamrood op de kaken. Wat een onbeholpen communicatie van notabene mijn eigen 
gemeente! Toen de ruzie verder opliep kon ik het niet langer aanzien en vroeg of ik even het woord mocht. Ik 
stelde mij voor en vertelde dat ik eigenlijk alleen was gekomen om te luisteren. Daarna kwam ik met het 
vervelende bericht dat de bouw niet meer kon worden tegengehouden. Dat de gemeenteraad al veel eerder 
toestemming had gegeven aan het college om ‘in te breiden’ in de stad en dit project daar een uitvloeisel van was.  
Ik was even niet zo populair, maar de angel was uit het gesprek. Zeer teleurgesteld besloten de bewoners om naar 
huis te gaan. De wethouder complimenteerde mij intussen voor het ‘oplossen’ van de uit de hand gelopen ruzie. 
Maar ik dacht: was dit niet iets wat zij zelf beter had kunnen doen? 

 

Wat heb ik hiervan geleerd? 

• Het is super belangrijk dat bewoners weten wat de status is van een project waarover zij mee mogen 

praten. Wanneer ze niet goed geïnformeerd zijn ligt teleurstelling en gedoe in het verschiet. Daarmee bouw 

je niet aan vertrouwen in het bestuur.  

 

• Soms heb je als raadslid niet door welke consequenties bepaalde keuzes hebben. Dan neem je een voor 

jouw idee kleine beslissing (we gaan inbreiden in de stad), maar blijkt het onoverkomelijke consequenties te 

hebben bij latere projecten. Vraag dus altijd aan het college welke gevolgen een keuze heeft voor de 

toekomst, als dat niet duidelijk in de stukken staat.  

• Achteraf denk ik dat wij als raad hadden moeten aangeven dat er voorafgaand aan het maken van 

nieuwbouwplannen bij inbreiding, eerst met de buurt contact moet zijn. Dan kun je samen met elkaar de 

plannen maken en rekening houden met wensen en kansen benutten. Dan wordt het een gezamenlijk plan en 

niet iets wat plompverloren over de buurt wordt uitgestort.  

Heb je aanvullingen, vragen of opmerkingen naar aanleiding van mijn verhaal? Jouw reactie is welkom op 
margriet@youmee.nl 
 
Hartelijke groet! 
Margriet Twisterling, bedenker en ontwikkelaar van Youmee 

 



3

 

 

Tips voor 

Raadsleden #1 

Eerder schreef ik op Linkedin over de 
controlerende taak van raadsleden. Hoe doe 
je dat? Nou zo! 4 tips uit de praktijk. 

 

Lees het artikel op Linkedin

 

     

 

 

 

Waarderende 

Dialogen 

Francisca Frenks is gespecialiseerd in 
Waarderende Dialogen. Dat had onze 
gemeente moeten inzetten! 

 

Lees hoe het werkt  
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Margriet Twisterling was van 2000 tot 2007 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Zwolle. Haar ervaring zet ze 
in voor Youmee. Dit is een visie en werkwijze om onze democratie te versterken, waarbij gelijkwaardigheid en 

inclusiviteit voorop staan. 

Heb je vragen en wil je persoonlijk contact? Bel Margriet op 06 - 144 22 577 of maak een afspraak voor een 
video-call via margriet@youmee.nl 

       

Wil je mijn mails niet meer ontvangen? Afmelden kan eenvoudig met de link onderaan deze mail. Wil je deze mails op een 
ander e-mailadres ontvangen? Update dan je voorkeuren of schrijf je hier in 

Copyright (C) 2022 Youmee. All rights reserved. 

Je ontvangt deze e-mail omdat je als raadslid bent geïnstalleerd in jouw gemeente. Wij versturen 1x per maand een inspiratiemail met 
interviews en informatie over inspraak en burgerparticipatie. Wil je onze nieuwsbrief op je eigen e-mailadres ontvangen, meld je dan aan door 

een reply te sturen op deze mail.  

Youmee 
Dokter van Deenweg 162 

Zwolle, Overijssel 8025BM  
Netherlands 

 
Add us to your address book 

Update je voorkeuren | Uitschrijven 

 
   

    

 


