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Betreft: het buiten spel zetten van burgerparticipatie bij het Ankerpark
Geachte heer Dirkse,
Met grote verbazing hebben wij vernomen dat het College besloten heeft het ontwerpproces voor het
Ankerpark stil te leggen en eerst over te zullen gaan tot bodemsanering inclusief grootschalige bomenkap en
afgraven van de grote heuvel in het Ankerpark.
Tijdens de ontwerpsessie eind augustus is een ontwerp gepresenteerd dat alleen kan worden uitgevoerd met
juist die grootschalige bomenkap en het afgraven van de heuvel. Zoals uw ambtenaren weten heeft dit
ontwerp tot grote ontsteltenis onder buurtbewoners geleid.
In plaats van deze ontsteltenis serieus te nemen en de dialoog voort te zetten (er is herhaalde keren een
vervolgsessie in het vooruitzicht gesteld) is nu besloten tot een ‘vlucht vooruit’ waarbij de heuvel en de in de
meeste bomen alvast van het toneel verdwijnen.
In een oprecht participatietraject wordt echter niet gezocht naar slinkse zijwegen als de discussie te moeilijk
wordt. En dat is nu precies wat met de nu voorgestane weg gebeurt: iedere ontwerp-optie waarbij de heuvel
blijft bestaan en er geen of nauwelijks bomen worden gekapt is hiermee zonder enige verdere dialoog buiten
de orde geplaatst. En zo wordt ook dit onderdeel van het Singelpark meegezogen in een moeras van
ondoorzichtige besluitvorming waarbij zaken als betrokkenheid van buurtbewoners of de belangenafweging
die hoort bij kap van bomen in een Groene Kaart-gebied geen enkele rol meer lijken te spelen.
In die aanpak horen ook thuis halfslachtige informatie vanuit ambtelijke zijde en zelfs geheel niet meer
reageren op herhaald verzoek om rapporten en andere stukken die aan de nu gekozen besluitvorming ten
grondslag liggen.
Gelet op de behandeling in de Commissie Leefbaarheid van 7 december a.s. van uw brief inzake het vastlopen
van het ontwerpproces Katoenpark en de vele raakvlakken met het gevolgde proces met Ankerpark zenden wij
een afschrift van deze brief aan de leden van de Raad, alsmede aan het Leids Dagblad.
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