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Geachte voorzitter en leden van de raadscommissie. 
Mijn naam is Jaco Belgraver, ik spreek namens de 
woonschipbewoners tussen de Zaagmuldersbrug en het van 
Starkenborghkanaal.

Wensen en bedenkingen.
In 2011 is een start gemaakt met de Herziening Masterplan 
Oosterhamrikzone, het project beoogt de oude visie voor de 
Oosterhamriktracé, “de radiaal wakker gekust” te herzien. 

De toekomstige ontwikkelingen zullen nu volgens de routekaart gaan 
verlopen. Een onderdeel van de routekaart betreft de herindeling van 
onze tuinen. 

De ontwikkelingsvisie had als doel het realiseren van een 
boulevardachtige toegangsroute voor passanten uit de noordoostelijke 
wijken.
Deze ambitie is inmiddels veranderd: scenario “de wijk” van de 
routekaart spreekt van het afmaken van Korreweg- en Oosterparkwijk 
in een relatief ontspannen stedelijke uitstraling.
Ook in het scenario “de Stadsas” wordt niet meer gesproken over een 
route met een boulevardachtige uitstraling, maar van ontwikkeling van
stedelijke functies behorende bij een belangrijke invalsweg.

Deze beleidswijziging neemt de noodzaak weg het walgebruik van de 
woonschepen aan het Oosterhamrikkanaal afwijkend te regelen van de
woonschepen aan invalswegen met een vergelijkbare statuur, zoals het
Hoendiep, Reitdiep en Boterdiep, waar in 2008 de hele oever als tuin 
in gebruik is gegeven.

De raad heeft in oktober 2008, in ruime meerderheid, de wens 
uitgesproken dat ruime tuinen naast de woonschepen mogelijk blijven 
en schuurtjes geplaatst kunnen worden met een afmeting van 3x4 m.
Wij betreuren het dat deze wens bij de herziening van de visie niet als 
uitgangspunt in de routekaart is opgenomen. Wij vinden het jammer 
dat deze beslissing in het traject van co-creatie niet ter sprake is 
gekomen en zouden dit besluit graag heroverwogen willen zien.  
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Wat is co-creatie, wikipedia zegt:
Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers 
invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. 
Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, 'common ground', 
enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. 
Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van 
de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Integriteit 
van deelnemers is vereist.

Het proces is niet eenvoudig. 
Het vertrouwen is lange tijd ver te zoeken geweest in de 
Oosterhamriktracé.
Van gelijkwaardigheid is per definitie geen sprake bij uiteenlopende 
belangen van grond exploitatie, ontwikkeling van onroerend goed tot 
uitzicht van uit je bestaande woning en de tuinen van woonschepen. 
Het proces is nieuw voor zowel de gemeente als de belanghebbenden, 
het is een leertraject waarbij we nog maar aan het begin staan. 
Interactie, regelmatige evaluatie van het proces en terugkoppeling van 
de plannen met de deelnemers is nog een punt van verbetering.
Desondanks willen wij naar voren brengen dat wij voorzichtig positief
zijn. 

Als laatste:
Aan de genoemde voorwaarden voor co-creatie is het best voldaan in 
een gestructureerd maar creatief proces onder begeleiding van een 
procescoach.
In dit geval Herman Lubbers, niet in dienst van de gemeente, maar 
ingehuurd. Voor ons schept die afstand vertrouwen, integriteit is zijn 
middle name, wij zouden graag in 2014 met hem verder gaan. 


