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Van:

Erik Hoogenboom [ehoogenboom@quicknet.nl]

Verzonden: zondag 19 september 2010 11:47
Aan:

'Herijgers. Chantal'; eklijsen@hotmail.com; abr-as@quicknet.nl; vuuren@hotmail.com;
ruan@oneit.nl; dekonet@hetnet.nl; infobtr@quicknet.nl; jbaars22@hotmail.com;
gklaassebos@hetnet.nl; Pieter.broerse@gmail.com; diana@barnhoornvermeer.nl;
stenkate@xs4all.nl; robbert@unight.nl; jc.spikker@ziggo.nl; sec@drb.nu; info@uitman.nl;
cg.verweij@quicknet.nl; Kees_Verweij@nl.ibm.com; hjagtman@ziggo.nl;
daan@backinshape.nl; 'Jolanda Overkleeft'; Michel Bezuijen

Onderwerp: Beeindiging deelname KBG Badhoevedorp e.o.
Nieuwemeer 18-09-2010
Aan de leden en medewerkers van de Klank Bord Groep (KBG) Badhoevedorp e.o.
Middels deze e.mail wil ik bedanken voor verdere deelname aan de Klank Bord Groep
Badhoevedorp e.o (KBG). Na vele overwegingen ben ik tot de conclusie gekomen dat
de doelstelling welke ik voor ogen had betreffende het functioneren van deze groep niet
tot het gewenste resultaat heeft en zal leiden. Weglopen uit een belangrijk overleg is
niet mijn manier van doen, maar ik heb het gevoel dat wij staan te trekken aan een
dood paard.
De opzet van de KBG was volgens mij brainstormen met een grote diversiteit van
betrokkenen zoals Bewoners, Dorpsraad en deelgebied vertegenwoordigers,
vertegenwoordigers van sportclubs en jongeren, project ontwikkelaars en
Gemeentelijke vertegenwoordigers, dit om een zo breed mogelijke inbreng van
meningen en belangen te verkrijgen waaruit gemeenschappelijke doelstellingen kunnen
worden gedistilleerd.
Voor de detaillering en haalbaarheids onderzoeken zouden verschillende werkgroepen
(o.a. WG Bereikbaarheid en Visiegroep winkeliers) het nodige tijdrovende veldwerk
verrichten.
Voor genoemde processen is overleg en communicatie van essentieel belang om tot
een verantwoorde besluitvorming te komen. Op deze punten mis ik de nodige
inspanningen, uitzonderingen daar gelaten.
Mijn ongerustheid heb ik op 28 april 2010 middels een e.mail en als vervolg hierop een
(ongerief)gesprek besproken maar dit heeft helaas niet tot de gewenste verbetering
geleid.
Tijdens het laatste overleg 6 sept. jl. is mij opnieuw gebleken dat als er een verschil van
inzicht bestaat tussen bijvoorbeeld inbreng vanuit de Dorpsraad/WG bereikbaarheid en
andere KBG leden er een interne strijd lijkt te ontstaan, terwijl verschillende inzichten
juist noodzakelijk/wenselijk zijn binnen een klankbordgroep.
Verder heb ik geconstateerd dat de communicatie tussen KBG en achterban zeer te
wensen overlaat wat betreft melding vooraf en terugkoppeling van ontwikkelingen.
De diversen koninkrijkjes verliezen teveel het algemeen belang van Badhoevedorp uit
het oog waardoor de win-win situatie niet optimaal gehaald wordt.
Tevens heb ik de indruk dat de leden van de KBG de taken soms onvoldoende serieus
nemen als ik kijk naar de opkomst/betrokkenheid bij de verschillende project
gerelateerde overleggen/presentaties.
Ook de Gemeente als gesprekspartner welke de participatie wel erg eenzijdig
interpreteert en onjuiste ontwikkelingen (afwijkend van de planvorming) te gemakkelijk
afdoet als doemdenken is een voor mij onacceptabele situatie.
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Ik verwacht dat ik met mijn vrij gekomen tijd meer kan betekenen in de overleggen van de
WG bereikbaarheid en wens de leden van de KBG succes met de vervolg overleggen.
Met vriendelijke groet,
Erik Hoogenboom
VROM Commissie Buurtvereniging Nieuwemeer &
Bewoner van de Nieuwemeerdijk
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