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Geachte fractievoorzitters & raadsleden,
 
Op 30 juni staat het besluit met debat geagendeerd aangaande de nieuwbouw plannen zwembadlocatie Liendert, formeel
het Uitwerkingsvoorstel Sport en Woongebied Liendert West. 

Tijdens het recente De Ronde gesprek op 2 juni jl. hebben wij, burgerinitiatief Bezorgd Liendert, onze bezwaren en
zorgpunten toegelicht (zie bijlage in pdf attachement). Tijdens dat overleg werd meerdere malen aangegeven dat het
kader – de 120 plus wooneenheden – bepalend is en bij de participatie gesprekken met bewoners niet bespreekbaar was. 

Laat het duidelijk zijn dat, in tegenstelling wat het college beweert, bij dit ontwikkelproject nooit Starten voor de
Start heeft plaatsgevonden. Het college heeft een plaatje geschetst als initiatief voorstel en dat door de raad gedrukt
met de valse suggestie dat er inspraak is geweest met bewoners. Dat er wellicht wat weerstand zou zijn tegen het plan
was een onbelangrijk risico. 

Wat deze gang van zaken extra zuur maakt is dat andere wijken (Leusderweg in 2018 en recent Park Schothorst) wel de
mogelijkheid van de raad gekregen hebben om terug te keren naar Starten voor de Start zodra duidelijk werd dat
bewoners niet betrokken waren bij een initiatief voorstel van het college. Bezorgd Liendert heeft hier in 2018 via
inspraak ook om gevraagd maar nul op het rekest gekregen. Het lijkt er daarom op dat er met 2 maten gemeten
wordt.

Aanvullend brengen wij graag onder uw aandacht dat het initiatief voorstel voor Liendert West technisch en financieel
niet uitvoerbaar bleek en dat het project al niet voor niets meer dan een jaar vertraging heeft opgelopen omdat de
betrokken ambtenaren het plan niet financieel rond konden krijgen. Of het aangepaste plan nu wel financieel
haalbaar is betwijfelen wij, gezien de informatie die wij o.a. vanuit de sportverengingen hebben vernomen.
 
De bewoners van de wijk Liendert West blijven met klem vragen om dit traject wel op correcte wijze te bewandelen
zoals dat ook in andere wijken gebeurd. Op deze wijze kan er wel een gedegen plan ontstaan dat de vraag naar
woonruimte beantwoordt maar ook de leefbaarheid van de wijk versterkt. Een plan waarin tevens rekening gehouden
wordt met de risico’s, zoals de sociale onveiligheid in Liendert die door wethouder Buijtelaar in De Ronde van 2
juni jl. als “moeilijk en complex” omschreven werd. Een plan waarin niet alleen gerekend wordt door normgetallen
toe te passen maar waar gekeken wordt naar de werkelijke situatie.
 
Tot slot, kom eens langs. Bezoek s ’ochtends tussen 8 en 9 de locatie via de route Korhoenstraat, Parelhoenstraat en Jan
van Riebeekpad. Bekijk het verkeer en probeer voor te stellen hoe het is om samen met vele andere bewoners te
forensen via de nauwe straatjes per fiets en auto via de Liendertsedreef de wijk te verlaten. Stel voor hoe het met het
bouwverkeer gaat, wat als er sportevenementen zijn of calamiteiten. En begrijp dan dat er geen oplossingen bestaan voor
knelpunten in verkeer, parkeren etc. Omdat de wijk ingesloten wordt door de spoorverbinding en het kanaal.
 
In de hoop dat u en uw fractieleden het plan afwijzen en het college vragen om Starten voor de Start, zonder voor
opgelegd kader, alsnog uit te voeren.



Met vriendelijke groet.
Namens Bezorgd Liendert
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