Adviesgroep Entree Zoetermeer
U kunt zich tot 16 september 2017 aanmelden voor de Adviesgroep Entree Zoetermeer.
Deze groep gaat samen met Architectenbureau Plein06 de Gebiedsvisie Entree Zoetermeer
verder uitwerken tot een stedenbouwkundig plan.
In september en oktober zijn er bijeenkomsten met Architectenbureau Plein06 en worden de
ideeën, voorstellen, wensen en mogelijkheden verzameld als input voor het
stedenbouwkundig plan dat eind 2017 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Wie doen er mee en welke afspraken gelden er?


Inwoners, ondernemers en werknemers in het Entreegebied, inwoners uit de stad en
belangenorganisaties die geïnteresseerd zijn in of belang hebben bij een inhoudelijk
gesprek over wensen ten aanzien van het Entreegebied kunnen meedoen.



Deelnemers van de adviesgroep zijn een brede vertegenwoordiging van de
samenleving. We zien graag jong en oud, man en vrouw, adressen verspreid over het
Entreegebied en heel Zoetermeer, ondernemers en bewoners, mensen met
verschillende interessegebieden en een diverse beroepsmatige achtergrond. We
streven naar een evenredige vertegenwoordiging van belangen.



De gemeente stelt de groep samen, waarbij ze rekening houdt met het vorige punt.
De gemeente koppelt dit beargumenteerd terug aan iedereen die zich heeft
aangemeld. Er is plek voor ongeveer 15 deelnemers.



Raadsleden kunnen na aanmelding worden toegevoegd aan de adviesgroep. Zij
tellen niet mee voor de groepsgrootte en hebben de rol van toehoorder.



Om een vlotte voortgang van het proces te garanderen, zijn deelnemers van de
adviesgroep in principe aanwezig bij alle geplande avonden. Tussentijds aanschuiven
is helaas niet mogelijk, evenmin als vervanging.



Om te voorkomen dat de ene mening zwaarder weegt dan de ander nemen de leden
deel op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van een organisatie of
belangengroep.



De adviesgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Wat doet de adviesgroep?


De rol van de adviesgroep in het proces is adviserend. De adviesgroep geeft
zwaarwegend advies, maar de inbreng is niet bindend voor de besluitvorming.



De adviesgroep adviseert over plannen, ontwerpen en ideeën die ingebracht worden
door de gemeente en/of ontwikkelaars. Daarnaast buigt de adviesgroep zich over
uitdagingen, vragen en daarbij horende oplossingen.



In een viertal sessies zal in september en oktober 2017 in ieder geval aandacht
worden besteed aan:
- Groen: hoe verbinden we de parken van Zoetermeer met elkaar en brengen we
groen in het gebied zelf?
- Woonmilieus: voor welke ruimtelijke kwaliteit en voorzieningen in het (gebouwde)
gebied moeten we gaan?
- Vervoersknoop: hoe ziet een goed en efficiënt werkende openbaar vervoersknoop
op en rond Station Zoetermeer er uit?
- Stadsstraat: hoe maken we van de Afrikaweg een levendige stadsstraat?



Bij de eerste bijeenkomst van de adviesgroep zullen onderstaande spelregels
behandeld en vastgesteld worden.

Spelregels van de adviesgroep
De adviesgroep is niet de plek voor de discussie ‘of’ het Entreegebied gaat veranderen maar
wel de plek om het gesprek aan te gaan ‘hoe’ het Entree gebied gaat veranderen.


De negen door de gemeenteraad vastgestelde kernpunten voor de ruimtelijke
uitwerking van de visie Entree zijn inhoudelijk richtinggevend en daarmee leidend.



De adviesgroep is er in eerste instantie vooral om te adviseren op de inpassing van
het plan in de bestaande stad. Dat betekent dat er met name wordt gesproken over
en geadviseerd over zaken die relevant zijn voor bestaande bewoners zoals
verkeersveiligheid, schaduwwerking, omgang met bestaand openbaar groen
enzovoorts. De nieuw te realiseren kwaliteit binnen het plan die geen effect heeft op
zijn omgeving wordt besproken, maar niet beoordeeld door de adviesgroep. Anders
gezegd: de adviesgroep gaat er niet over of een woning of een straatje in het gebied
wel goed is.



In het gesprek gaat het om de kwaliteit van de argumenten en of de inbreng een
algemeen belang of individueel belang dient. We gaan uit van onderling en
wederzijds respect en een constructieve opstelling.



Deelnemers zijn zich ervan bewust dat de gemeente geen eigenaar is in het gebied
en het dus niet volledig voor het zeggen heeft. De vastgoedeigenaren in het gebied
moeten ook bereid zijn medewerking te verlenen.



De financiële haalbaarheid is geen verantwoordelijkheid van de adviesgroep. Echter
de adviesgroep moet zich er wel bewust van zijn dat plannen voor alle betrokken
partijen financieel haalbaar moeten zijn.



Het advies is een standpunt van minimaal 65% van de aanwezigen. De vergadering
wordt met respect voor elkaars mening afgesloten. De aantekening van
minderheidsstandpunten bij het advies is mogelijk.

Vervolgproces


Het advies van de adviesgroep wordt gedeeld met het ontwerpteam van het
stedenbouwkundig plan. Zij zullen de opbrengst van de bijeenkomsten en de
adviezen gebruiken om het plan aan te scherpen. Bij de oplevering van het
stedenbouwkundig plan geeft het ontwerpteam aan hoe zij om is gegaan met de
adviezen van de adviesgroep. Deze nota van ‘verwerking van de adviezen’ wordt
gedeeld met de gemeenteraad ter ondersteuning van de besluitvorming.



De adviesgroep presenteert haar advies aan de stad in een afsluitende
bewonersavond. Daar wordt ook het stedenbouwkundig plan en hoe omgegaan is
met de adviezen gepresenteerd.

Aanmelden voor deelname adviesgroep


Geïnteresseerden melden zich aan met hun naam, adres, leeftijd en hun motivatie
om deel te nemen.



Aanmelden is mogelijk tot 16 september 2017 via een e-mail naar
projectenpmv@zoetermeer.nl.

