
 
 
 
 
 
 

 

Augustus 2021 

Omgevings- en participatieoverleg Dreeshuis 
Hoofdpunten uit de mailwisseling tussen SBOB en Annette de Graaf, stadsdeeldirecteur 

Segbroek 

Ons standpunt 

Wij willen participeren in zowel het omgevings- als het participatieoverleg. Ondanks dat we 

nog steeds niet helemaal helder hebben wat onze rol is, of zou moeten zijn. We vinden het 

proces en onze beoogde rol daarin nog steeds onduidelijk, en de communicatie vanuit de 

gemeente en Vestia is ons geenszins bevallen. On standpunt hierover is samengevat in de 

volgende punten: 

• Wij nemen niet een plek in die bedoeld is voor bewoners. Dus als er geen aparte 

plek is voor ons, dan zou die er moeten komen. 

• Wij vertegenwoordigen niemand. Onze insteek is ervoor te zorgen dat 

wijkbewoners op een ordentelijke wijze kunnen participeren in dit proces, dat ze 

tijdig inspraak hebben en gehoord worden. En dat daar fatsoenlijk en tijdig op 

wordt gereageerd. Daarbij kijken we verder dan alleen de Beeklaan, voor zover 

ons dat mogelijk is. 

• Wij zijn vrij in hoe en wanneer we communiceren over het proces.  

• Alle wijkbewoners kunnen gebruik maken van onze communicatiekanalen als ze 

informatie willen delen over het proces rond het Dreeshuis. Mits iedereen zich 

houdt aan normale omgangsvormen. 

Annette onderschrijft dat, en suggereert aandacht te schenken aan de volgende punten: 

• Ambitie of intentie vanuit het SBOB 

• Feitelijke info (en fake news) 

• De bewoners van het Willem Dreeshuis zijn/worden wijkbewoners van de 

Bomenbuurt.  

Wat is er nu bekend over de overleggen? 

Omgevingsoverleg wordt soms ook begeleidingscommissie genoemd.  

De gemeente start tijdens fase 1 een omgevingsoverleg. Fase 1 start met de inhuizing van 

de 60 bewoners met ondersteuning van Limor.  

In het omgevingsoverleg worden afspraken gemaakt over praktische zaken en signalen uit 

de buurt, en de manier waarop die worden opgepakt. In dit overleg zitten 

vertegenwoordigers van de bewoners van de Beeklaan en directe omgeving, de SBOB, het 

Heldring college, de gemeente en stadsdeel Segbroek, de politie, welzijnswerk, de 

begeleidende zorgpartij Limor en iemand die in het Willem Dreeshuis woont.   

  



 

 

 
 
 
 
Participatietraject (de gemeente zoekt nog naar een andere naam) 

Er wordt een participatietraject gestart waarin de buurt kan meedenken over de 

verschillende mogelijkheden en initiatieven uit de wijk, zodat die mogelijk een plek kunnen 

krijgen in het Willem Dreeshuis. Dit participatietraject gaat eigenlijk over alle andere dingen 

die spelen in fase 2. Dus de gemeenschappelijke voorzieningen zoals de tuin, de buiten- en 

binnenkant van het pand, activiteiten in het gebouw, aanpassingen aan het gebouw, ruimte 

voor sociaal ondernemerschap enz. Deze zaken dienen nog geheel worden ingevuld. 

De gemeente biedt zo de mogelijkheid om mee te denken over verdere invulling van het Willem 
Dreeshuis. Over dit participatietraject ontvangen de betrokken bewoners binnenkort meer 
informatie en worden zij uitgenodigd om hierover mee te denken.    

  
Hoe dit traject er uit gaat zien weet de gemeente nog niet precies. Wel is het de wens van de gemeente 
en Vestia om hiervoor een breed proces in de omgeving van het Willem Dreeshuis te starten.  
 
Er is een projectleider aangesteld om een goede opdracht voor dit overleg te formuleren. Daartoe is hij 
begonnen de wensen en verwachtingen te inventariseren bij in elk geval dezelfde partijen als die 
deelnemen aan het omgevingsoverleg.  
 
 
 
 
 
 

 
 


