
Aan: Tamara Weber, omgevingsmanager 

Betreft: Dringende oproep en schetsontwerp Hoge Mors 
Van: Stichting Morsetekens  
 

Geachte mevrouw Weber,  

hartelijk dank voor uw mail van 15 juni met de reactie op de mail van 14 juni vanuit Stichting Morslint 
met de oproep om het DOE MEE project Hoge Mors op te schorten. De mail van het projectteam 
Hoge Mors van 18 juni zien wij als een vervolg hierop. 

Wij stellen het op prijs dat het projectteam het signaal van de bewoners van de Hoge Mors serieus 
neemt en streeft naar -zoals u zelf aangeeft- een breed gedragen ontwerp. Onze reactie nu gaat in op 
de stappen die nodig zijn om dat tot stand te brengen, en niet op de inhoudelijke kanten ervan. 

Stap 1 is dat wij graag ingaan op uw voorstel om een overleg in te plannen met de projectleider. Wij 
zullen vanuit Stichting Morslint daarvoor enkele personen beschikbaar stellen, zodat er in een 
compacte opzet samenhang en diversiteit worden geborgd. Van uw kant horen wij in dat gesprek 
graag welke opgaven u heeft en zeker ook binnen welke kaders u die denkt uit te voeren. Wij zullen 
in reactie op uw informatie aangeven of en in welke mate die kunnen worden onderschreven. Wijs 
geworden door de zeer wisselende ervaringen met participatieprocessen vanuit de gemeente gaat 
het ons om adviseren en coproduceren zoals bedoeld in de toelichting op de Participatie- en inspraak 
verordening 2019 2e lid sub b. Het is onze bedoeling dat er een constructieve samenwerking ontstaat 
die bijdraagt aan de Hoge Mors als prettige, groene en duurzame woonomgeving.  

Stap 2 is het logische vervolg in de vorm van werkgroepen.  U heeft het dan over bewoners met 
kennis van zaken. In de delen A, B, C en D tezamen is zo’n beetje alle expertise wel aanwezig, maar in 
de afzonderlijke delen mogelijk niet. Wij gaan er daarom vanuit dat naast bewoners per deel ook 
experts vanuit andere delen hun kennis kunnen delen en toepassen. Het voordeel hiervan is ook dat 
bij onderdelen waarbij samenhang binnen het hele gebied van belang is die kan worden bevorderd. 
Wij denken hierbij onder meer aan groenvoorzieningen, parkeren en gescheiden hemelwaterafvoer 
voor huiseigenaren.  

Stap 3 betreft het resulterende schetsontwerp. In uw mail van 18 juni geeft u aan dat DOEMEE langer 
wordt opengesteld. Dat maakt het mogelijk dat er veel inbreng wordt verzameld. U gebruikt echter 
het woord “vragen”. Die zullen er vast ook zijn, maar wij weten dat het gaat ook gaat om 
commentaar en voorstellen over wat in uw presentatie woongenot en leefbaar wordt genoemd.  Het 
gaat immers wat de Hoge Mors betreft niet om de laagste vorm van participatie namelijk om 
informeren.  In het verlengde hiervan gaan wij ervanuit dat anders dan in mail staat begin juli niet 
alleen een notitie met antwoorden op vragen maar ook opbrengst van stap 2 zijn opgenomen. Wij 
verwachten dat vanuit de Hoge Mors aangegeven kan worden dat wij ons daarin voldoende 
herkennen.  

Wij gaan er tenslotte vanuit dat deze aanpak aan de ene kant een mooi resultaat oplevert voor de 
Hoge Mors, maar ook voorkomt dat zienswijzen en bezwarenprocedures nodig zijn voor een 
resultaat met maatschappelijk draagvlak. 

 

Met vriendelijke groet namens Stichting Morslint en betrokken wijkbewoners, 

Koen Wessels, voorzitter 


