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Geacht college,

Het Wijk C-Komitee zegt bij deze het overleg met de gemeente op. De reden hiervoor is het almaar
wisselende beleid ten aanzien van de horeca exploitatie van Roost in het Park Paardenveld.
Bij het verlenen van een nieuwe omgevingsvergunning voor Roost in 2021 was u nog heel duidelijk.
Per 31 oktober dit jaar moest Roost de opstallen hebben afgebroken. Het aanvragen van een nieuwe
vergunning zou niet langer zin hebben vanwege de visie op het gebied zoals omschreven in het
concept Omgevingsvisie Binnenstad 2040.
Echter, bij het naderen van de einddatum 31 oktober, bent u in korte tijd verschillende keren van
mening veranderd. Eerst ontvangen de ex-leden van de evaluatiegroep Roost een bericht dat de
gemeente welwillend staat tegenover een eenmalige verlenging van de vergunning voor vijf jaar.
Vervolgens stuurt u op 29 oktober een brief naar de raad waarin aangekondigd wordt dat Roost per
31 oktober dient te verdwijnen uit het Park Paardenveld. Met de opmerking daarbij dat u een
betrouwbare overheid wilt zijn naar haar inwoners. Ten slotte reageert u op een motie uit de raad
dat u het oordeel over Roost overlaat aan de raad. Zonder daarbij, naar verwacht mocht worden de
motie, al was het maar voor de vorm, te ontraden.
Het Wijk C-Komitee is het helemaal eens met uw conclusie in de raadsbrief, maar u blijkt toch
onbetrouwbaar en we zouden daar nog aan toe willen voegen onbehoorlijk.
Het comité is van mening dat onverwijld een kwalitatief, divers en klimaat adaptief park dient te
worden ingericht. Daarbij dient te worden opgeteld dat Wijk C zeer arm aan groen is. Zoals nu de
planvorming rond het park wordt voorgesteld, afwachten tot visies op parkeergarage en
politiebureau inclusief nieuwe gebiedsontwikkeling zijn afgerond, kan het wel 10 jaar duren voordat
de ontwikkeling tot park wordt uitgevoerd.
Overleggen met dit stadsbestuur heeft voor ons daarom geen enkele zin meer. Bovendien zal het
comité de organisatie van de zwerfvuilacties in en rond Park Paardenveld staken. Waar Roost
geprezen wordt voor de goede zorg in het park, worden de bewoners, die al 20 jaar zwerfvuil rond de
singel opruimen en diverse acties hebben gedaan om het gebied aantrekkelijker te maken,
afgeschilderd als klagers.
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