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Park 

 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Op 18 november jl. heeft het college het concept-ambitiedocument Internationaal Park aan de stad 

voorgelegd om advies te vragen over de voorgenomen ambitie, uitgangspunten, ideeën en plannen. Zoals u 

weet heeft het concept-plan sindsdien geleid tot veel suggesties en discussie. Ik waardeer de mate van 

betrokkenheid van de stad bij de toekomst van deze groene zone. Daarom heb ik gehoor gegeven aan het 

verzoek om de consultatieperiode met 2 weken te verlengen, dat verschillende betrokken Hagenaars op me 

overbrachten tijdens de inloopbijeenkomst op 1 december 2015.  

 

Gedurende de zienswijzeperiode (18-11-2015 tot 17-1-2016) hebben circa 3200 Hagenaars gereageerd op 

het ambitiedocument. Ruim 1800 van hen hebben alleen een ansichtkaart ingestuurd, die door een 

actiegroep is verspreid. Naast de ansichtkaarten hebben veel Hagenaars ook constructieve, serieuze en 

grondige reacties gegeven op het voorliggende concept-plan.  

 

Iedereen die een reactie heeft ingediend, heeft in de week van 18 januari jl. een ontvangstbevestiging 

ontvangen. Deze is eveneens gepubliceerd op de gemeentelijke website. In dit bericht staat dat de gemeente 

de ingekomen reacties nu inventariseert en betrekt bij de totstandkoming van een definitief voorstel aan de 

gemeenteraad. Ook is de verwachting opgenomen dat de inhoudelijke verwerking van de reacties medio 

april zou zijn afgerond.  

  

Ik heb inmiddels geconstateerd dat de ambitie, die het college voor het gebied heeft geformuleerd in de 

Gebiedsvisie Internationale Zone in 2014 (RIS270673) en is uitgewerkt tot het concept-plan van 2015, niet 

op voldoende draagvlak kan rekenen in de stad om tot de voorziene investeringen in het gebied over te 

gaan. Daarom heb ik besloten nader met de stad in gesprek te gaan over de toekomst van deze 

groengebieden. 
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Planning 
De ingekomen reacties bieden een waardevol inzicht in de wensen en ideeën voor het gebied, zoals die 

leven bij een deel van de stad. De ingebrachte reacties zullen daarom, zoals voorzien, worden 

geïnventariseerd en per thema worden verwerkt in een rapportage. Daarin moet duidelijk zijn hoe de 

verschillende onderdelen van de ambitie, uitgangspunten en concrete ideeën uit het concept-

ambitiedocument zijn ontvangen. Op basis van deze rapportage wil ik in gesprek gaan met de stad om 

te komen tot een gedragen ambitie voor de groengebieden en een bijpassend definitief raadsvoorstel.  

 

Gezien de grote betrokkenheid die de afgelopen weken getoond is, hecht ik eraan alle ruimte te geven aan 

de inbreng van geïnteresseerde en betrokken Hagenaars. Hiervoor zal een uitgebreide serie gesprekken met 

de stad worden opgezet. Dit heeft als gevolg dat de raad later dan voorzien een definitief voorstel zal 

ontvangen voor de toekomst van het gebied, inclusief een passende investering van middelen. Uiteraard zal 

ik u over het verloop op de hoogte houden. Ik informeer u na het zomerreces over de voortgang. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

B.A. Revis 

Wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte 

 

 


