
Beleving van het gesprek met de wethouders met Morslint en Morsetekens, beiden uit het  
Morsdistrict, op 17 februari 2021 

 

Het is waardevol dat de wethouders zelf om het gesprek hebben verzocht. Het geeft aan dat er 
serieuze  behoefte is om het onbehagen in veel wijken van de stad te begrijpen en na te gaan denken 
over een verbetering van de relaties.  

Het Morsdistrict heeft geen overkoepelende districtsraad maar wel veel organisaties en groepen. De 
gesprekspartners op 17 februari zijn uitdrukkelijk geen gemandateerde vertegenwoordigers daarvan, 
maar hebben wel verbindingen en een redelijk overzicht. Het beeld is dat er in het Morsdistrict in het 
afgelopen decennium zowel  goede als (soms hele1) slechte ervaringen met het optreden van de 
gemeente bij participatie te zien zijn. De wethouders lijken dat te beseffen, en ook dat vertrouwen te 
voet komt en te paard gaat.  

De wethouders hebben getoond zich te realiseren dat de geoefendheid in de balans tussen beleid en 
participatie beter kan en dat het achterlangs negeren van gemaakte afspraken niet leidt tot 
vertrouwen van de burgers in de overheid. De deelnemers aan het gesprek vanuit de Mors hebben  
ook de indruk dat als stof om over na te denken zijn overgekomen: 

• het uitgangspunt dat burgers meer vertrouwen hebben in de gemeente naarmate zij eerder 
worden betrokken, zodat zij zich niet overvallen voelen met allang genomen besluiten; 

• de Participatie- en Inspraak Verordening 2019 bij de toepassing bijna altijd op de 2 laagste 
niveaus nl. informeren  en raadplegen worden toegepast en dat dat uitgaat van eigenlijk al 
genomen besluiten en daardoor demotiverend werkt  

• zeker in Morsdistrict er veel trajecten zijn rondom bouwen, wonen en daaraan gerelateerde 
verkeer- en parkeeraangelegenheden.  Steeds meer neemt de overzichtelijkheid hiervan af 
omdat algemene stedelijke kaders, thema-gebonden stedelijke kaders, districts- en 
wijkindelingen en deelplannen en een woud aan projecten over elkaar heen buitelen.  

In deze lijn worden de goede contacten tussen de gesprekspartners en de gemeentelijke 
wijkcoördinator voortgezet. Dit voorkomt onnodige conflicten en helpt  om meningsverschillen 
zakelijk en transparant te bespreken.  

Tenslotte is aan de wethouders gemeld dat er met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2022 
afdelingen van politieke partijen benaderd worden. De bedoeling is niet om een stemadvies te geven 
maar wel om de inwoners in staat te stellen geïnformeerd te kiezen.  Hopelijk is deze aanpak ook een 
stimulans voor partijen om zich een beeld te vormen over hoe ook buiten de kring van partijleden 
gedacht wordt over bouwen, wonen, verkeer en parkeren.   

 

Koen Wessels (Morslint), Jos van Iersel (Morsetekens) en Ger Koper (Morslint en Morsetekens) 

 

 
1 De handelwijze van de projectleider Gebiedsvisie Diamantplein eo. medio 2019 is een dieptepunt dat de wijk 
als schokkende misleiding en minachting heeft ervaren. Het buurt heeft zich ertoe weten te zetten na de komst 
van de nieuwe projectleider toch constructief mee te denken. Uit een recent krantenbericht blijkt dat nu 
rondom de nieuwbouw op locatie Denksportcentrum  de gemeente weer terug lijkt te vallen op de oude 
handelwijze in plaats van te zoeken naar vormen voor constructieve participatie. 


