Betreft: Dringend verzoek aan de leden van de gemeenteraad van Leiden om de besluitvorming
over het Kaderbesluit RWO met 2 maanden uit te stellen.

31 juli 2012, Leiden
Geachte leden van de gemeenteraad Leiden,
Van u wordt verwacht dat u binnenkort een zorgvuldig besluit neemt over het Kaderbesluit

RWO. Wij vinden namens onderstaande bewonersverenigingen dat u dat besluit pas kunt nemen
als u weet wat onze kanttekeningen bij dat kaderbesluit RWO zijn.

Wij vinden dat B&W geen respect tonen voor de betrokken burgers door de publicatie van het
kaderbesluit RWO kort voor alle zomervakanties. Door de behandeling ervan zeer kort na de
zomervakanties in te plannen, wordt welbewust voorbijgegaan aan de toch al beperkte

mogelijkheden voor betrokken burgers om zich een mening te vormen over het betreffende
kaderbesluit. Wij vinden dat ons recht op inspraak hierdoor geweld wordt aangedaan.

Om ons recht op inspraak op een meer verantwoorde wijze in te kunnen vullen, verzoeken wij u
dringend om de besluitvorming over het kaderbesluit RWO twee maanden uit te stellen.
Deze twee maanden willen we gebruiken voor:
a.

b.

c.

een zorgvuldige voorbereiding van onze inspraak,

een aanbod aan u om in de vorm van een wandeling in het echt kennis te maken met

de onvolkomen- en onjuistheden van (onderdelen van) het kaderbesluit RWO, zoals

wij die ervaren en

een debat met u over onze kanttekeningen bij en uw mening over het kaderbesluit RWO.

Dit debat willen wij in september met u aangaan. U hoort daarover nader van ons.
Wij verzoeken u daarom dringend om B&W op te roepen de besluitvorming over het
kaderbesluit RWO met twee maanden uit te stellen.

Met vriendelijke groet, alle buurtverenigingen RWO:
Cor Arnoldus, buurtvereniging Zeeheldenbuurt
Janke van Bekkum, vereniging Waardeiland

Wim Duinker, V.v.E. "Rijn-Staete" (Waardeiland)

F. Hoek, wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk

Ruud Lagas, 'Een Brug Teveel'.

M. van der Meer, buurtcomité Kanaalweg
José Oostendorp, wijkvereniging de Kooi

N. Pardoel/I. Sattler, comité Neptunuskade (Roomburg)

Martin Uffink, actiecomite RWO-niet-zo

Ankie Verlaan, wijkvereniging Meerburg
cc. College van B&W

