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Geachte heer W.,
Wij hebben begrepen dat dhr. L. de uitslag van een door hem gehouden opiniepeiling naar het College
van B&W heeft gestuurd, in het kader van de nieuwe transitieovereenkomst. Dhr. L. heeft het
stichtingsbestuur ook om een reactie hierop gevraagd. U vindt onze reactie navolgend. Wij verzoeken
u om deze te willen betrekken bij uw aankomend overleg in het College over de nieuwe overeenkomst.

Op 16 januari jl. heeft dhr. L. een opiniepeiling gepubliceerd op de buurtapp Nextdoor. Het aantal
accounts bij Nextdoor bedroeg toen ca. 373 "buren". Ieder account kon een keuze maken voor een van
de volgende vier standpunten. De uitslag van de peiling luidde:
A) Ik ben er VOORSTANDER van dat al het onderhoud en beheer
van het hele park naar de gemeente gaat en dit een gewone wijk
wordt zonder eigen bestuur.
68% van de stemmers heeft voor optie A gekozen.
B) Ik ben er op TEGEN dat al het onderhoud en beheer van het hele
park naar de gemeente gaat en dit een gewone wijk wordt
14% van de stemmers heeft voor optie B gekozen.
C) Ik kies B maar wil dan een nieuw bestuur
16% van de stemmers heeft voor optie C gekozen.
D) ik kies B en wil dit bestuur houden, er verandert dan niets
2% van de stemmers heeft voor optie D gekozen.
Bij sluiting van de peiling op 19 januari zijn er 120 stemmen geteld.
Bij veel van de adressen die bij Nextdoor zijn opgegeven horen twee of meer accounts, zodat per
woning vaak meerdere stemmen kunnen worden uitgebracht. De vraag is of dat bezwaarlijk is zolang
niet dezelfde personen meerdere accounts hebben (hetgeen ook voorkomt), aangezien de gemeente
zich de mening van haar inwoners zal aantrekken en niet zozeer slechts van de huiseigenaren. Het
aantal huiseigenaren dat op Nextdoor is vertegenwoordigd bedraagt rond de 60% van het aantal
accounts. Daarvan uitgaande mag worden aangenomen dat om en nabij 72 huiseigenaren bij deze
peiling een stem hebben uitgebracht (60% van 120).
Bij de meest gekozen optie A is niet duidelijk op welke basis voor deze optie wordt gekozen. Bekend
is dat velen het gedoe op Nextdoor en daarbuiten beu zijn en bovenal willen dat de rust terugkeert. Een
deel legt de zwarte piet van het gedoe bij het bestuur, een ander deel bij de "initiatiefgroep". Door de
eliminatie van een bestuursvorm zal waarschijnlijk ook het gedoe in de wijk ophouden aangezien de
"initiatiefgroep" dan moeilijk anders meer kan dan zich rustig houden, zo is de gedachte. Dit zegt op
zich niets over een mening over het bestuur, zodat ook niet de conclusie kan worden getrokken dat alle
stemmers voor optie A iets tegen het bestuur zouden hebben.

Uit de reacties bij de peiling blijkt dat er vanuit de kring van de "initiatiefgroep" is gelobbyd voor
optie A, later ook voor optie C. Bij optie A wordt door reageerders als bezwaar aangetekend dat we als
bewoners wel de privileges willen houden die bij onze luxe wijk horen: behoud van de besloten privé
stranden, botenhellingen, waterpartijen en bruggetjes, speelvelden, uitzichtpunten, de opgebouwde
financiële reserves etc. Dat zou dan bij optie A in een nieuwe transitieovereenkomst met de gemeente
moeten worden vastgelegd, zo wordt gereageerd. Maar bij optie A wordt gekozen voor een gewone
wijk zonder eigen bestuur en dus zal er dan ook geen stichting, vereniging o.i.d. meer zijn. Met welke
partij moet de gemeente dan de nieuwe transitieovereenkomst afsluiten? Daar lijkt niet goed over te
zijn nagedacht.
Bij de keuze-optie D is toegevoegd: "er verandert dan niets". Dat is uiteraard onjuist. Iedereen die de
voorstellen van het bestuur voor drastische aanpassing van de statuten en de inspanningen om te
komen tot een nieuwe overeenkomst met de gemeente heeft gevolgd, weet dat er essentiële
veranderingen op komst zijn in de richting van meer democratie en transparantie.
Opvallend genoeg ontbreekt ook de hoogstnoodzakelijke achtergrondinformatie bij deze peiling. De
wethouder heeft óók bij gesprekken met de "initiatiefgroep" duidelijk te verstaan gegeven dat de
gemeente de oevers niet wil overnemen (gesprek bewoners met gemeente d.d. 8 mei 2019; verslag
bijgevoegd). Dhr. L. heeft op 4 december jl. bij de gemeenteraadscommissie Ruimte gepleit voor
overdracht van al ons onroerend goed aan de gemeente, zodat we geen bestuursvorm meer nodig
hebben. Aan de andere bewoners is niet tevoren gevraagd of zij hierover wilden meepraten.
Op Nextdoor heeft dhr. L. aangegeven dat het college van B&W de uitslag van deze opiniepeiling
heeft ontvangen en deze zal meenemen bij de bespreking van de nieuwe - voor ons Riverparc'ers
gunstige - transitieovereenkomst. Deze zal in februari aan het college van B&W worden voorgelegd.
Als het college in principe akkoord gaat met de nieuwe overeenkomst, zal deze (zoals veelvuldig
aangekondigd) per enquête aan alle deelnemers ter beoordeling worden voorgelegd, inclusief de
achtergrondinformatie die bij deze opiniepeiling ontbrak.
Ofschoon deze opiniepeiling om boven genoemde redenen niet als representatief kan worden
aangemerkt, wil het bestuur er geen twijfel over laten bestaan dat het geen haarbreed in de weg zal
leggen - integendeel - aan het streven van bewoners om alle onroerend goed en andere middelen van
de stichtingen over te dragen aan de gemeente, op voorwaarde dat daarvoor een groot draagvlak
bestaat bij de deelnemers. Indien dat zou lukken met behoud van de door de bewoners gewaardeerde
privileges zoals o.a. hierboven genoemd, dan zou dat fantastisch zijn. Bij het legalisatieproces is dit
niet gelukt en hebben we de voorwaarde van het eigen oeverbeheer moeten accepteren om de
legalisatie überhaupt mogelijk te maken. Volgens de gemeente zijn de voorwaarden die destijds
werden gesteld nog steeds van kracht. Mocht het nu weer niet lukken om alles aan de gemeente over te
dragen, dan verwachten we als stichtingsbestuur wel een duidelijke, niets ter discussie open latende
uitspraak van de gemeente daarover, zodat deze discussie ook niet meer onder de bewoners van
Riverparc hoeft te worden gevoerd.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR) en
Stichting Riverparc Onroerend Goed (SROG)

