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Feitenrelaas betrokkenheid raadslid Mark Doorn bij de
Westelijke Randweg r

Geachte heer/mewouw,

Zoals wellicht bekend hebben wij als De Wijde Blik het
participatietraject verzorgd voor de nieuwbouwlocatie voor het
project rBzB aan de westelijke Randweg r in overveen. we hebben
dit in opdracht van de gemeente gedaan, conform het eerder
aangenomen amendement van de gemeenteraad. We hebben
begrepen dat er een integriteitsonderzoek wordt uitgevoerd over de
mogelijke betrokkenheid van raadslid Mark Doorn bij de
nieuwbouwontwikkeling. Graag lichten wij toe in welke
hoedanigheid wij hem hebben benaderd.

Het participatietraject ging van start op z4 april zorg met een
startbijeenkomst en een slotbijeenkomst op r oktober 2019.
Tussendoor is zes maal een bijeenkomst geweest met een
klankbordgroep van onder meer omwonenden en tuind.ers. Tijdens
een van deze bijeenkomsten, op 3 juli, is een bezoek gebracht aan
enkele locaties voor jongeren in Amsterdam. Daarbij is ook
Riekerhaven bezocht, hier wonen zowel autochtonejongeren als
statushouders. Naar aanleiding van dit bezoek is vanuit de
klankbordgroep de suggestie gekomen om bij een nieuwe
ontwikkeling ook ruimte te bieden aan enkele statushouders.

Naar aanleiding van het participatieverslag dat wij op z9 oktober
naar de gemeente hebben verstuurd is de reactie gekomen dat er
behoefte was aan meer verdieping van het sociaal concept dat ten
grondslag ligt aan het rSzB concept. Initiatiefnemer wibaut heeft
ons vervolgens gevraagd om hierover een extra bijeenkomst te
beleggen met zowel vertegenwoordigers van de beoogde doelgroep
als van omwonenden en tuinders.

In het kader van de voorbereidingen zijn wij vervolgens in ons
netwerk op zoek gegaan naar ervaringsdeskundigen. Voor het aspect
statushouders kwamen we terecht bij een bewoner van Riekerhaven
in de persoon van
statushouders kwamen we urt bij Mark Doorn als huismeester van
Dennenheuvel in Bloemendaal. voor ervaringsdeskundigheid over
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jongeren en eenzaamheid kwamen we terecht bij
die hier vanuit haar GGZ-ervaring onderzoek naar heeft gedaan en in
Haarlem een platform voor heeft opgericht.

Met .ebben we apart een voorgesprek gehad. Met
Mark vond op 16 december een werksessie plaats. samen met de
ontwikkelaar en zijn adviseurs zijn de ervaringen van Mark en

besproken in relatie tot aanscherpen van een sociaal
concept voor rBz8.

en

Op r4 januari zozo hebben we vervolgens een bijeenkomst
georganiseerd voor omwonenden, tuinders, de doelgroep van
jongeren, ambtenaren, de bovenstaande ervaringsdeskundigen en de
ontwikkelaar en zijn adviseurs. Tijdens deze bijeenkomst zijn veel
ervaringen gedeeld en is antwoord gekomen op vragen die jongeren
en het (beperkt aantal omwonenden) hadden. Mede door de inbreng
van de ervaringsdeskundigen Mark en kon daar goed
antwoord op worden gegeven.

Mark Doorn, ' ---, zrjn beide niet d.oor ons betaald. voor
hun bijdragen. we hebben dit ook nagevraagd bij wibaut en ook zij
geven aan dat er geen vergoedingen zijn verstrekt. Alleen

heeft als student een kleine vergoeding gekregen, omdat hij
werkzaamheden voor een bijbaan afgezegd had voor de r4" januari.
Dat wij Mark Doorn als adviseur in het verslag hebben benoemd is in
het licht van zijn rol als ervaringsdeskundige achterafbezien
ongelukkig.

Alle genoemde verslagen zijn terug te vinden op
www.participatiewrr.nl. voor eventuele vragen ben ik uiteraard.
graag bereid dit nader toe te lichten, u kunt mij bereiken via
telefoonnummer o20 523 5o9o of dohle@dewijdeblik.com.

Vriendelijke groet,

Theo Dohle
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