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Aan het College van B&W en de Gemeenteraad van Amersfoort,
Hierbij geven we u onze reactie op de omgevingsvisie en de vraagstukken zoals u die in de afgelopen periode
heeft geformuleerd. Inhoudelijk zullen wij niet ingaan op de vraagstukken, wel op het proces van de
samenwerking van stadsbestuur en stadsbewoners dat bij de Omgevingsvisie onvermijdelijk is. We willen u
hierbij herinneren aan het proces zoals dat bij de totstandkoming van Elisabeth Groen is verlopen en nog
steeds verloopt, tot onze tevredenheid. We roepen op om dit proces steeds toe te passen wanneer
initiatiefnemers plannen of alternatieven voor gebiedsvraagstukken ontplooien.
We waarderen de manier waarop de stad is betrokken in het proces van de Omgevingsvisie en willen
benadrukken hoe belangrijk het is om vanaf de start samen te werken. Wij merken nog dagelijks de
meerwaarde van het betrekken van grotere groepen uit de stad (bewoners én organisaties) die samen met het
stadsbestuur een verantwoordelijkheid nemen voor een gebiedsvraagstuk.
-

-

‘Loslaten in vertrouwen’ – in 2013 heeft het college eigenlijk tegen de stad gezegd: we weten -binnen
ruime kaders- nog niet wat er moet komen maar we willen gezamenlijk tot een antwoord komen.
Vervolgens is er een kerngroep van zowel ambtenaren als bewoners gevormd waarin het
voorbereidende werk plaatsvond.
Met de collectieve wijsheid van omwonenden is invulling gegeven aan het gebied en zijn dilemma’s
besproken. Hierbij is wrijving niet uit de weg gegaan.
Na de kerngroep periode sinds 2014 merken we als bewonersstichting het belang van actief
burgerschap. Samen werken we aan een gezonde, groene stad en versterken hiermee leefbaarheid en
inclusiviteit van de omliggende wijken.
De 4 kernwaarden (die de Nationale Ombudsman Alexander Brenninkmeijer ons tijdens de
werkconferentie van het nieuwe Samenwerken in sept. 2012 meegaf) zijn daarbij continue van belang:
Respect, Vertrouwen, Gelijkwaardigheid, Persoonlijk Contact.

Met de keuze om een groene invulling van de locatie aan burgers over te laten, zijn we ons bewust van de
verantwoordelijkheid, die we hebben gekregen.. We zien dat hiermee de brede betrokkenheid op sociaal,
cultureel, educatief gebied gestimuleerd wordt. Nu een deel van het terrein wordt ingericht merken we een
‘zwaan kleef aan’ effect en komt, geïnspireerd door het park en de mogelijkheden, sociaal kapitaal in de wijken
vrij om allerlei initiatieven te ontplooien.
Wij zijn ervan overtuigd dat bij de vrijwilligers en alle partijen, die aangehaakt zijn en nog zullen aanhaken, de
betrokkenheid bij de stad groeit. Door Elisabeth Groen en hopelijk vele vergelijkbare initiatieven ontstaat zo de
basis voor het meedenken en ontwikkelen van de Omgevingsvisie voor de hele stad, dus ook buiten het
Elisabeth terrein.

Groene groet,
Het bestuur van Stichting Elisabeth Groen
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