Westenschouwen, 5 september 2021

Nieuwsbrief september 2021

Aan de leden van de van de Vereniging Westenschouwens Welvaren en omwonenden van de
“dorpsweiden” van Westenschouwen.

Als vereniging hebben wij onder de leden geconstateerd, dat er al jaren wensen leven om in
Westenschouwen een plek te vinden waar we elkaar kunnen treffen. Het centrum van
Westenschouwen biedt daarvoor een mogelijkheid door een klein deel van de weide aan LagewegWestenschouwenseweg weg in te richten als een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten, een
praatje maken, kleinschalige evenementen organiseren (lentemarkt, concerten) etc. Een dergelijk
project zou het centrum van Westenschouwen ook meer allure geven. Daarom heeft de vereniging
het initiatief genomen en een project met genoemde doelstelling opgepakt.
In de afgelopen jaren hebben wij onze leden en niet- leden zo veel als mogelijk betrokken bij de
opzet en invulling van dat project, dat de naam heeft gekregen: de Schouwse Ring. Een belangrijk
moment was de respons op een nieuwsbrief met concept-projectvoorstel in januari 2021 aan alle
inwoners van Westenschouwen. Hieruit bleek, dat 24 personen voor het plan waren, 7 twijfelden
nog op details en 10 waren tegen.
Met alle betrokkenen is intensief contact geweest. Dat zijn naast de leden en niet-leden, ook de
gemeente, financierende fondsen, aannemers, leveranciers van inrichtingselementen etc. Dat heeft
geleid tot een ontwerp, dat landschappelijk in deze omgeving past, met een paar speeltoestellen, 9
perenbomen, een jeudeboulesbaan en wat banken. In het laatste ontwerp van 4 juli 2021, zoals
eerder aan u toegezonden, zijn veel van de oorspronkelijke ontworpen onderdelen en ideeën op
grond van de inbreng van (niet)-leden achterwege gelaten om tot een gedragen ontwerp te komen.
Wij verzochten op 4 juli alle betrokkenen bij de Schouwse Ring binnen 4 weken nogmaals maar
persoonlijk en inhoudelijk te reageren op het laatste definitieve ontwerp. Het resultaat daarvan is als
volgt:
• Wij hebben 55 email-reacties ontvangen. Alle reacties zijn u eerder toegezonden. Daarbij zijn
alle namen zwart weggelakt, omdat er geen sprake is van expliciete toestemming om ze
openbaar te maken. Uitzondering vormde de namen van Lieseth en Victor, die als
initiatiefnemers een eigen enquête uitgevoerd hebben, omdat dit al breed bekend was aan
een ieder. Wij hebben begrepen dat een aantal leden zich hieraan had gestoord. Daarom
bieden wij hiervoor onze gemeende excuses aan.
• Van 42 woningen hebben wij ondersteunende reacties op het laatste ontwerp gehad. Het
betreft 42 adressen, waarvan de reactie door meerdere personen uit die woning werd
ondertekend. Er kan dus gerust van zo’n 80 voorstanders worden gesproken. Zij gaven ons
een zeer positief oordeel over het plan en terzijde soms nog een aantal geringe suggesties
ter verbetering.
• 9 leden gaven hun ongenoegen aan op diverse onderdelen van het plan en voegden daaraan
meestal toe, dat het plan naar hun mening niet uitgevoerd moest worden. Laat alles zoals
het is, is hun credo.
• 3 leden stellen zich neutraal op en voegen zich naar welke uitkomst er ook komt.

•

1 reactie betreft een brief met het resultaat van een enquête opgesteld door
bovengenoemde initiatiefnemers. Deze gezamenlijke reactie betreft 44 adressen en is
ondertekend door 82 personen. In de enquête staat:
“De omwonenden rondom het weitje begrijpen jullie doelstelling, echter is het voorgestelde
plan voor deze omwonenden echt een “no-go”. Graag willen wij met VWW in gesprek om tot
een gedragen voorstel te komen, dat dan gezamenlijk ingediend kan worden bij de
gemeente.”
Uit de enquête blijkt wel een no-go voor het laatste ontwerp, maar ontbreken de
argumenten van de deelnemers op grond waarvan naar een gezamenlijke gedragen voorstel
gekeken kan worden. Welke de inhoudelijke bezwaren tegen het laatste ontwerp zijn, blijft
onduidelijk.
Het bestuur van de VWW wilde met de leden (en initiatiefnemers van de enquête) , die
overleg hebben gehad met de wethouder, een gesprek voeren om de mogelijkheden van een
compromis te verkennen. Deze stap werd van harte ondersteund door de gemeente. Er zijn
door ons concreet meerdere voorstellen voor data gedaan om bijeen te komen. Helaas
wordt in een recente brief van de initiatiefnemers aan de wethouder alleen gesproken over
wrijvingen tussen partijen en niet over inhoudelijke bezwaren tegen het laatste ontwerp. Er
zijn daarmee onvoldoende aanknopingspunten en vertrouwen om tot een aangepast
voorstel te komen.

Er is tijdens het gehele proces stap voor stap gezocht naar compromissen en aanpassingen in het
ontwerp op grond van meerdere raadplegingen. De vele leden en niet-leden die hieraan hebben
bijgedragen danken wij voor hun constructieve, vaak kritische houding in dit proces tijdens
discussies, voor de communicatie in persoonlijke bezoeken aan leden rondom het weitje en mede
vanwege Corona voor alle e-mails.
Wij kennen nergens in de publieke ruimte projecten, waar alle betrokkenen voor 100% achter staan.
Maar gezien de geschetste verhoudingen tussen steun en niet-steun, zoals uit de laatste enquête
blijkt, is het niet verstandig in een dergelijke situatie met zo’n project door te gaan. Wij willen geen
project dat leidt tot een tweedeling in onze gemeenschap. Het initiatief voor een
gemeenschappelijke ontmoetingsplek in de kern leidt tot ongewenste tegenstellingen binnen onze
dorpskern. Laat staan dat mensen op straat geoormerkt gaan worden als voor- of tegenstander.
Zoveel is het ons niet waard.
Om de verhoudingen niet verder te verstoren, zullen we dit project niet verder ontwikkelen. We
bewaren alle resultaten van onze inspanningen in de “ijskast” (wellicht komen ze ooit nog eens van
pas) en richten ons op het herstel van vertrouwen.
Het belangrijkste doel van onze vereniging is de sociale cohesie in Westenschouwen verbeteren door
tal van activiteiten en daar gaan we mee door!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging Westenschouwens Welvaren.

