Schriftelijke vragen van Maarten de Crom (VVD) aan het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden over verplaatsing
woonunits Sumatrastraat. (ingediend op 24 januari 2020)
Afgelopen tijd is er veel onrust en boosheid ontstaan onder buurtbewoners ten aanzien van de
verplaatsing van de woonunits Sumatrastraat, meest recent bij de bewoners van de Verdamstraat en
omgeving. Er zijn ook meerdere ontstemde en kritische brieven van buurtbewoners naar de
gemeenteraad gestuurd en er is door een ontstemde bewonersgroep ingesproken bij de meest
recente commissievergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling (16 januari 2020).
Nu betreft de verplaatsing van de woonunits een collegebevoegdheid, maar vanwege de gebrekkige
participatie en voortdurende onrust op dit dossier – eerst bij bewoners nabij de Vijf Meilaan e.o. en nu
bij buurtbewoners nabij de Verdamstraat e.o. – wil de VVD het college ter verantwoording roepen op
het gevolgde proces. Buurtbewoners voelen zich overvallen door het besluit en daarom heeft de VVD
de nodige vragen over de gang van zaken.
Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid De Crom (VVD) het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:
1) Kan het college een feitenrelaas inclusief tijdlijn van dit dossier aanleveren richting
gemeenteraad, waarin onder meer wordt ingegaan op de (wijze van) besluitvorming,
overwegingen en bovenal de participatie c.q. inspraak(momenten) van bewoners?
2) Waarom is het college pas een jaar voor de uiterste deadline van verplaatsing aan de slag
gegaan met het aanwijzen van een nieuwe locatie, terwijl al meer dan 3 jaar bekend was dat
er een nieuwe locatie gevonden moest worden voor eind maart 2020?
3) Waarom zijn bewoners niet meegenomen richting het verplaatsingsbesluit en overvallen met
het besluit – inclusief een haastig georganiseerde informatiebijeenkomst – slechts kort voordat
de voorgenomen verplaatsing gaat plaatsvinden?
4) Is het college van mening dat er op dit dossier correct is gehandeld voor wat betreft
participatie en inspraak volgens een eerder aangenomen motie ‘Inspraak, ook als het moeilijk
is’1? Is het college nog steeds van mening dat buurtbewoners bij belangrijke en moeilijke
besluiten aan het begin van het proces fatsoenlijk en intensief moeten worden meegenomen?
5) Wat heeft het college tot op heden gedaan met de zorgen, kritiek en suggesties van
bewoners? Wat is het college de komende tijd nog van plan te doen met de zorgen, kritiek en
suggesties?
Noot voor de pers (niet bestemd voor publicatie):
Voor nadere inlichtingen over deze schriftelijke vragen kan contact worden opgenomen met Maarten
de Crom, raadslid van de VVD, 0629416535 / m.decrom@gemeenteraadleiden.nl.

De motie ‘Inspraak, ook als het moeilijk is’ (M150074/1):
https://leiden.notubiz.nl/document/3814589/3/M150074_1_Aanvaard_VVD_Inspraak__ook_als_het_moeilijk_is
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