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Beste buurtbewoners, 

In dit bericht informeren wij jullie over de ontwikkelingen rondom het Duvelhok. De gemeente was van 

plan om een bewonersbrief uit te doen, maar dat lukt voor de vakantie niet meer. Vandaar deze e-

mail. 

In het eerste halfjaar van 2022 hebben we vele overleggen gehad over de invulling van het Duvelhok 

en het achterliggende terrein. Door de Kerngroep is een proces opgestart waarbij aan jullie is 

gevraagd om inbreng te leveren. Via de enquête hebben 117 buurtbewoners gereageerd. Deze 

inbreng is verwerkt en vervolgens in tafelsessies met buurtbewoners besproken. Uiteindelijk heeft dat 

geleid tot een presentatie waarin de waarden en de zorgen van de buurt verwoord zijn*: 

 

Met Dokvast en met de gemeente is deze presentatie gedeeld.Ook Dokvast en de gemeente hebben 

hun opvattingen en uitgangspunten gepresenteerd aan de Kerngroep. 

De drie partijen zijn gezamenlijk deze pilot gestart. Het blijkt dat met deze aanpak nog weinig ervaring 

is. Van meet af aan was duidelijk wat de ambitie van Dokvast was. Daarentegen is de rol van de 

gemeente onduidelijk. Dat maakt ook dat met name in het tweede kwartaal veel tijd en energie is 

besteed aan het proces en pogingen om te komen tot wederzijds vertrouwen. 

In juni is gestart met het proces van co-creatie. In groepjes is getracht om te komen tot mogelijke 

invullingen van het gebied. Het waren eerste vingeroefeningen die het ook mogelijk maken om voor- 

en nadelen van oplossingen expliciet te maken. Over de status van deze eerste sessie lopen echter 

de meningen uiteen. Daar waar in het voorjaar nog werd aangeboden dat de co-creatie 3 of 4 (of zelfs 

5) bijeenkomsten zou kunnen vergen, wordt inmiddels de druk opgevoerd. Wij horen zelfs geluiden dat 

de Kerngroep het proces bewust vertraagt. 

Al deze ontwikkelingen hebben medio juli geleid tot een wisseling van standpunten waarbij partijen 

geen blad voor de mond hebben genomen. De Kerngroep heeft nu voorgesteld dat het 

architectenbureau Zecc direct na de vakanties zijn bevindingen en voorstellen presenteert. 

De Kerngroep gaat de voorstellen daarna toetsen aan de geformuleerde waarden en in hoeverre de 

voorstellen rekening houden met de zorgen van de bewoners. Afhankelijk van de voorstellen besluiten 

wij of eerst overlegd moet worden met de buurt. 

Wij wensen iedereen een prettige vakantie, 

Met vriendelijke groet, 

De Kerngroep 

* deze waarden zijn op 11 juni jl. ook met jullie gedeeld via mail/nieuwsbrief 


