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Geachte raadsleden, 

Burgemeester en wethouders hebben het plan gepresenteerd voor het Stadpark. Graag wil 

ik u het volgende meegeven als u een besluit neemt over dit plan. 

Ik woon naast het Stadspark en strijd al jaren voor het behoud van de rust en de ruimte die 

het park biedt voor ALLE inwoners. Al jaren probeert B&W van het Stadpark een 

evenementen-terrein te maken zodat een DEEL van de Stadjers zich daar kan uitleven en 

feest kan vieren. In deze stad wonen ruim 200.000 mensen waarvan een kwart tussen 15 en 

25 jaar is. Dat er voor jongeren evenementen georganiseerd worden vind ik prima, maar 

waarom moet dat (los van het coronatijdperk) nog meer, nog groter, nog vaker en nog 

harder dan dat er tot nu toe al gebeurt. Waarom moet de rust, het groen, de natuurwaarde 

van het Stadpark wijken voor lawaai makende en troep producerende mensenmassa’s.  

In deze stad wonen ook andere mensen: ouderen, jonge mensen met kinderen, mensen die 

het naast hun drukke baan heerlijk vinden om van de rust te genieten van het Stadpark. 

Daarnaast woont een deel van de Stadjers direct naast het park, maar in de plannen van 

B&W geen woord over de overlast die het veroorzaakt voor omwonenden.  

Verder merk ik dat er in de inspraakprocedures amper tot niet geluisterd wordt naar de 

argumenten tegen de plannen. Ja meedenken mag, tenzij je niet al te kritisch bent en geen 

lastige vragen stelt. De trein is immers gaan rijden en moet hoe dan ook de eindbestemming 

halen. Nee, burgers die iets anders willen/vinden zijn eigenlijk alleen maar lastig. Breng 

alstublieft de trein tot stilstand en kijk eerst eens of de eindbestemming wel de juiste is.  

Waarom de historische waarde van het Stadspark te grabbel gooien om het een deel van de 

Stadjers naar de zin te maken? Waarom die kleine oase van rust, ruimte en groen hiervoor 

opofferen terwijl er voldoende plekken zijn aan te wijzen waar het ook kan. Ik snap dat niet. 

Ik snap niet dat zoveel andere belangen van dit gebied niet meer meetellen.  

Ja, het zal ook zeker gaan om een financieel belang, maar dan wil ik u vragen kritisch te 

kijken naar het financiële plaatje want dat rammelt echt. Laat daar in iedere geval dan 

gedegen onderzoek naar doen. Net als naar het feit dan veel plannen niet eens kunnen 

omdat het BESTEMMINGSPLAN daar niet eens de ruimte voor biedt. Dat wordt in de plannen 

nergens genoemd, daar stapt B&W blijkbaar zo over heen. 

Laat corona ons toch geleerd hebben dat je ook kan genieten met elkaar zonder zoveel 

lawaai en grote massa’s. Minder massale evenementen (zoals een sport- of cultureel 

evenement) kunnen prima in het park, maar beperk alstublieft het lawaai en de grote 

mensenmassa’s die vaak geen respect hebben voor natuur en omwonenden.  

Ik wens u wijsheid bij het maken van de juiste beslissing.  


