
     
 
Wel of geen 2de schijnparticipatie Rivierenwijk? 
21 april 2022 

 

 
Schriftelijke vragen: 

Schijnparticipatie is het slechtste wat ons kan overkomen bij onze inzet als stad om Utrechters meer en 
beter te betrekken én mee te laten beslissen bij wat de gemeente wil en doet. Er is bijv. sprake van 
schijnparticipatie als bewoners worden uitgenodigd voor een participatiebijeenkomst met de suggestie dat 
zij ergens over kunnen beslissen (stemmen) terwijl bij nader inzien blijkt dat dit niet het geval is. Dat is 
funest voor de burgerparticipatie in onze stad; Utrechters haken af en vinden de gemeente onbetrouwbaar. 
Dat moet te allen tijde worden voorkomen.  

Een vorm van schijnparticipatie was geregeld aan de orde bij het participatietraject voor belanghebbenden 
uit de Rivierenwijk bij de nieuwbouw op de Merwedekanaalzone. Daar was allereerst voortdurend sprake 
van het niet tijdig en niet transparant betrekken van bewoners, buurtondernemers en gebruikers.  
De schijnparticipatie zelf bleek bijv. uit het feit dat bewoners heel lang in gesprek waren (vanaf 2018) over 
de vraag of er wel of niet bruggen nodig zouden zijn voor de ontsluiting van de nieuwbouw op de 
Merwedekanaalzone terwijl later bleek (in 2021) dat de wethouder hierover al jaren eerder (geheime) 
afspraken had gemaakt met vastgoedeigenaren.  
Een onvergeeflijke blunder en een vorm van schijnparticipatie die we niet meer willen in onze stad. Juist in 
de Rivierenwijk wil je, zo lijkt ons, dan bij een volgend participatietraject als gemeente laten zien dat je hebt 
geleerd en nu wél zorgvuldig, helder en transparant bent als het gaat over de vraag waar 
belanghebbenden wél (of niet) over kunnen meepraten en meebeslissen.  

Dat lijkt spijtig genoeg niet het geval. Recent zijn diverse bewoners uit de Rivierenwijk uitgenodigd voor een 
eerste participatiebijeenkomst op 12 april met in de uitnodiging (d.d. 22 maart 2022) de volgende tekst:  
‘De bewoners van de straten die in het gebied vallen mogen in de loop van het voorjaar stemmen of zij wel 
of geen betaald parkeren willen.’  
Maar dat is niet juist. Bewoners mogen hier niet over beslissen omdat de gemeenteraad hierover al een 
besluit heeft genomen (instellen B1 betaald parkeren voor de Rivierenwijk; besluit gemeenteraad d.d. 7 
oktober 2021). Ze zouden alleen zo mogelijk kunnen beslissen over bepaalde aspecten van de wijze van 
invoeren van het betaald parkeren in de eigen wijk, maar dan alleen weer als minimaal 30% van de 
aangeschreven adressen en bedrijven ook meedoet aan de daarvoor te organiseren ‘Buurtpeiling’ (zoals 
vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 25 november 2021: pagina 10 ‘Aanpak betaald parkeren’). 

 

Eerdere mondelinge vragen (d.d. 31 maart 2022) hierover aan wethouder Lot van Hooijdonk zijn niet of 
onvoldoende beantwoord. Vandaar onze volgende schriftelijke vragen aan het College van B&W: 
 

(1) Is het College zich er van bewust dat bij het participatietraject voor het invoeren van betaald 
parkeren in de Rivierenwijk bedoeld of onbedoeld sprake is van een risico op schijnparticipatie 
omdat de gemeente bij de start hier niet (direct) duidelijk naar bewoners toe heeft gecommuniceerd 
wat er al is besloten (door de gemeenteraad) en wat de lokale belanghebbenden (bewoners, 
buurtondernemers en gebruikers) wél of niet zelf kunnen beslissen en wanneer dat het geval is 
(alleen als minimaal 30% meedoet)?  
 
 



(2) Is het College het met ons eens dat het beter is om (zeker hier in de Rivierenwijk!) voorafgaand 
altijd heel helder te zijn over waar bewoners wél en waar bewoners niet over kunnen beslissen én 
daarover dan ook héél expliciet met álle bewoners tijdig en transparant te communiceren, inclusief 
de afspraak dat alleen als minimaal 30% van de ‘aangeschreven adressen en bedrijven heeft 
gereageerd’ de gemeente de uitslag van de Buurtpeiling als bindend zal accepteren?  
 

(3) Hoeveel Buurtpeilingen betaald parkeren zijn er in de afgelopen vijf jaar georganiseerd en welk 
percentage van de aangeschreven adressen deed mee aan deze peilingen én hoe vaak was die 
deelname groter dan 30% (en werd daarmee de uitslag bindend voor de gemeente)? 
En als dat percentage regelmatig lager was dan die 30% is het College van B&W het dan met ons 
eens dat je dat als ‘disclaimer’ duidelijk moet communiceren bij volgende Buurtpeilingen?  
Vooral ook omdat je moet voorkomen (als gemeente) dat belanghebbenden eerst horen/lezen dat 
ze zelf kunnen beslissen om dan na afloop (weer) te ontdekken dat dit toch niet het geval was 
(schijnparticipatie). 
 

(4) Is het College van B&W het met ons eens dat de bewoners en buurtondernemers uit de 
Rivierenwijk tegemoet gekomen moeten worden voor alle parkeer- en verkeers(over)last die zij 
gaan ervaren door de komst van de woningen op de Merwedekanaalzone, bijvoorbeeld door hen 
gedurende een bepaalde (overgangs)periode van meerdere jaren aanzienlijk minder te laten 
betalen voor de kosten van het betaald parkeren in de eigen wijk als het gaat om het parkeren van 
de eigen auto en die van de eigen bezoekers? 
Dan gaat het ons om een ‘éénmalige tegemoetkoming bij invoering betaald parkeren’ (pagina 8 
‘Aanpak betaald parkeren’) die verder gaat dan ‘meer flexibiliteit bij de uitgifte van 
parkeervergunningen’, dit o.a. omdat hier in Rivierenwijk sprake is van een gebied waar bewoners 
niet meer zelf kunnen beslissen (stemmen) over het wel of niet invoeren van betaald parkeren. 
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