Koos van Wissen is voorzitter van de Adviesraad Stompwijk. De adviesraad, bestaande uit gekozen
inwoners van Stompwijk, heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Gebiedsvisie
Stompwijk, onder andere door alle relevante partijen in het proces te betrekken. Mede door de
inzet van de adviesraad is er draagvlak gecreëerd voor het uitvoeren van de plannen.
“De gemeente heeft het initiatief genomen om met alle betrokken partijen een plan voor Stompwijk te
gaan maken. De adviesraad heeft actief meegewerkt aan de organisatie en inbreng geleverd gedurende
het proces. Tijdens dat proces werd het enthousiasme bij alle betrokkenen steeds groter om dit project
te laten slagen. We hebben veel geleerd van elkaar, omdat we allemaal een eigen vernieuwende
inbreng hadden. Het wederzijdse begrip en de waardering voor elkaar zijn enorm vergroot. Niet alleen
de direct betrokkenen waren intensief met de nieuwe plannen bezig. Er was ook veel interesse van
bewoners die in eerste instantie geen rol speelden bij de ontwikkeling van de visie. Op de informatiebijeenkomsten hebben zij hun ideeën kunnen spuien en daarmee hebben zij ook zeker bijgedragen aan
de uiteindelijke plannen. In het vervolgtraject willen we meer aandacht besteden aan de inrichting van
de informatiebijeenkomsten, zodat er nog meer gelegenheid is voor inspraak. Ik zie het als een uitdaging
om nu de uitvoering van de Gebiedsvisie Stompwijk op dezelfde manier voort te zetten. Natuurlijk
heeft iedereen verschillende belangen, en dat kan lastig zijn voor de uitwerking, maar de ontwikkeling
van de visie heeft aangetoond dat het principe van geven en nemen heel goed werkt. Dit proces heeft

“Wederzijds
begrip tussen
gemeente en
bewoners is
enorm vergroot”

zeker bijgedragen aan een imagoverbetering van de gemeente binnen Stompwijk. Om dat zo te houden,
is het belangrijk dat we gezamenlijk op dezelfde actieve manier doorgaan met dit traject voor Stompwijk.”
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