Verslag Participatiemomenten Week van de Diamant
Van 6 t/m 11 mei vond de ‘Week van de Diamant’ plaats. Op diverse momenten tijdens deze week
werd omwonenden, ondernemers en overige geïnteresseerden gevraagd om hun wensen en ideeën
voor het gebied bij de gemeente aan te geven. De omgeving werd hierover geïnformeerd via een
brief in de brievenbus (huizen rondom het winkelcentrum) en met posters in het gebied, via de
online kanalen van de gemeente (Facebook en Stadsnieuws) en via de Stadskrant.
Maandag 6 mei, ondernemers: De week begon met een bezoek aan het Diamantplein door
wethouder Yvonne van Delft en projectmanager Saskia de Best. ’s Middags stonden zij in het
winkelcentrum om specifiek ondernemers te kunnen spreken over hun wensen voor het gebied, en
in het bijzonder het winkelcentrum. Hierbij is ook het winkelend publiek op dat moment bevraagd.
Door ondernemers werd deze middag en al eerder aangegeven dat zij het opknappen van het
winkelcentrum van groot belang vinden.
Woensdag 8 mei, participatiesessie: Op woensdag 8 mei vond ’s avonds een participatiesessie plaats
bij het woonzorgcentrum Robijnhof. Hier kwamen meer dan 50 geïnteresseerden op af. De avond
werd afgetrapt door wethouder Yvonne van Delft, waarna projectmanager Saskia de Best in een
korte presentatie de aanwezigen meer informatie gaf over de drie initiatiefnemers in het gebied en
de opgaves om van het gebied weer een ‘Hart van de Wijk’ te maken. Vervolgens gingen de ruim 50
aanwezigen in werkgroepen uiteen, om op verschillende manieren input te leveren. Zo gingen
sommigen in gesprek met de projectmanager, wijkregisseur en wijkagent, woonden anderen een
presentatie bij over de stedenbouwkundige principes, beantwoordden enkelen vragen en stellingen
over het gebied en maakte een groep een moodboard voor het gebied. Wensen en ideeën, maar ook
zorgen werden gedeeld met de gemeente. Thema’s die bleken te leven zijn (sociale) voorzieningen
voor ouderen, het winkelaanbod, bouwhoogte van de 3 ontwikkelingen, verkeersveiligheid en (fiets)
parkeren. De betrokkenheid van de deelnemers was groot en er werd enthousiast gewerkt en
meegepraat. Na een terugkoppeling van de begeleiders van de werkgroepen, nam de
projectmanager weer het woord. Zij lichtte de volgende stappen in het project toe, zoals de planning
van het ambitiedocument en het samenstellen van een kerngroep. Er wordt een kerngroep
samengesteld met bewoners en ondernemers die wordt gevraagd eind juni het concept
ambitiedocument mee te lezen, voordat deze begin juli door het college van burgemeester en
wethouders besproken wordt. Wethouder Van Delft sloot de bijeenkomst af.

Donderdag 9 mei, inloopsessie Huis van de Buurt Morschwijk: Om iedereen de gelegenheid te geven
hun input te leveren heeft de gemeente ook twee inloopsessies gehouden in het gebied. De eerste
was op donderdagochtend in het Huis van de Buurt Morschwijk. Hier zijn een aantal personen op

afgekomen om specifiek met de gemeente te spreken over hun wensen en ideeën voor het gebied.
Daarnaast zijn er een groot aantal mensen bevraagd die al in het buurthuis aanwezig waren voor
andere activiteiten.

Vrijdag 10 mei, inloopsessie Deksels: Vrijdagmiddag was de gemeente bij Deksels aanwezig om
wederom input op te halen bij ruim 20 geïnteresseerden die deze middag langskwamen. Tijdens deze
sessie en de inloopsessie van de dag ervoor zijn de onderwerpen besproken die ook tijdens de
participatiesessie naar voren zijn gekomen, zoals de hoogte van de bouwplannen, de verkeerssituatie
en de noodzaak tot het opknappen van het winkelcentrum.
Zaterdag 11 mei, winkelend publiek: Op zaterdagochtend stond de gemeente bij de ingang van het
winkelcentrum om met het winkelend publiek in gesprek te gaan over hun ideeën en wensen voor
het gebied. We spraken verschillende mensen, waaronder ook kinderen.. Zij konden via post-its hun
wensen en ideeën kenbaar maken. Een paar kinderen maakten een tekening. Deze mensen vonden
onderwerpen als (fiets)parkeren, bouwhoogte, het winkelaanbod en sociale voorzieningen voor met
name ouderen belangrijk.

Woensdag 24 april, jongeren: Kinderen en jongeren zijn doelgroepen die vaak
ondervertegenwoordigd zijn, desalniettemin vinden we het van groot belang wat hun ideeën over
het gebied zijn. Daarom is de gemeente aanwezig geweest op een jongerenactiviteit bij het buurthuis
op 24 april. Tijdens deze middag werd het jongerenhonk geopend en waren er dus allerlei activiteiten
georganiseerd zoals een poffertjeskraam en rappers. Deze middag heeft de gemeente met zeker 20
jongeren en kinderen, in de leeftijdscategorie van 6 t/m 18 bevraagd. Door de jonge kinderen
werden tekeningen gemaakt van wat zij graag in en rondom het Diamantplein (terug) zien komen en
de jongeren gaven in kleine interviews aan wat zij met het gebied willen.

