
Verslag eerste Bijeenkomst Klankbordgroep Essenkade op 12 oktober 2022 
 
21 oktober 2022 

Aanwezig: Bianca van den Berg (Campen), Tom Prosman (Campen), Geert Gerritse 
(Borchen), Gieneke Holland (Borchen), Suzan Schalkx-van Lierop (Kaden), Cees den Hertog 
(Kaden), Johan van der Veer (Oud Wulfseweg e.o.), Sunita Chote (overig Houten), Bertus 
Krooder (Projectleider Essenkade 2, Gemeente Houten), Sander Bos (Wethouder Gemeente 
Houten) en voorzitter Jesse Bussemaker (Facilitator) 

Afwezig: Simon Wienke (Gaarden), Wil Holland (Gaarden) en Jacqueline van Vliet (overig 
Houten) 
 
Programma: 
 

1. Opening 
2. Kennismaking, opdracht verkennen en afspraken maken 
3. Inhoudelijk thema: Veiligheid 
4. Afsluiting 

 
1. Opening 

 
Wethouder Sander Bos, Projectwethouder opvang Essenkade heet de deelnemers van harte 
welkom en geeft het belang van participatie rondom dit project aan. 
 
Voorzitter Jesse Bussemaker introduceert zichzelf en geeft aan dat Sander Bos en Bertus 
Krooder van de Gemeente vanavond aansluiten als toeschouwer en als vraagbaak. 
 

2. Kennismaking, opdracht verkennen en afspraken maken 
 
Kennismaking 
 
Aan de hand van een 1 op 1 werkvorm leren de leden van de klankbordgroep elkaar kennen. 
Wie ze zijn, wat ze (hier) doen en waar ze wonen in Houten. Wanneer is hun bijdrage aan 
deze klankbordgroep geslaagd en welke afspraken zouden zij willen voorstellen voor een 
constructief gesprek. 
 
De klankbordgroep is een groep van bewoners en ondernemers vanuit verschillende wijken 
van Houten. Beweegredenen om in te gaan op de uitnodiging gaan vooral over kansen willen 
zien in plaats van bedreigingen, invloed willen uitoefenen om het goed te regelen voor de 
toekomstige bewoners en ook om tegenover alle negatieve geluiden op dit thema iets 
positiefs te willen toevoegen. 
 
Voor de deelnemers is de klankbordgroep Essenkade geslaagd wanneer er ruimte is voor 
pragmatische aanbevelingen, samen iets kunnen bereiken waar de groep trots op is en als er 
echt naar deze groep geluisterd wordt. Ook wordt er gesproken over invloed op het creëren 



van de juiste condities voor huidige en toekomstige Houtenaren, als een win-winsituatie en 
het bij elkaar brengen van deze verschillende werelden.  
 
Afspraken die deze groep met elkaar wil maken voor een constructief overleg gaan over 
luisteren, checkvragen stellen, elkaar uit laten praten, respect voor elkaars mening en 
kunnen zeggen wat je wil. De intentie om zonder obstakels, open en eerlijk nader tot elkaar 
te willen komen. 
 
Opdracht verkennen 
 
We bespreken de opdracht aan de klankbordgroep Essenkade 2. 
 
We staan even stil bij ‘deelname is op persoonlijke titel’ en hoe dit op gespannen voet kan 
staan met het opvangen en inbrengen van geluiden uit de omgeving. De klankbordgroep 
houdt graag de lijn aan die hierover opgenomen is in de opdracht aan de klankbordgroep: 
 
“Deelnemers van de klankbordgroep nemen deel aan de bijeenkomsten op persoonlijke titel. 
Dat betekent dat zij hoofdzakelijk hun eigen perspectief inbrengen als onderdeel van een 
buurt, omgeving of organisatie. Van deelnemers wordt geen ambassadeurschap verwacht, 
zoals bijvoorbeeld door het actief ophalen en terugleggen van signalen uit de omgeving.” 
 
Inwoners en ondernemers die niet geselecteerd zijn voor de klankbordgroep kunnen 
meelezen en onderwerpen aandragen via: 

• andere participatie-initiatieven zoals ‘Houten praat mee’ of inloopbijeenkomsten 

• de verslagen van de bijeenkomsten die gepubliceerd worden op de projectwebsite 

• mailadres gemeentehuis@houten.nl met als onderwerp ‘Essenkade 2’. Deze mails 
komen uit bij Projectleider Bertus Krooder. De projectgroep bepaalt of en zo ja welke 
thema’s er vervolgens voorgelegd worden aan de klankbordgroep. 

 
De opdracht aan de klankbordgroep is daarmee akkoord. 
 

3. Inhoudelijk thema: Veiligheid 
 
Projectleider Bertus Krooder geeft ter introductie een korte presentatie over het proces tot 
nu toe en zoomt daarna aan de hand van beeldmateriaal verder in op de locatie aan de 
Essenkade 2. 
 
Hierbij worden door de klankbordgroep enkele vragen gesteld: 
 

• Is er op termijn ruimte voor meer maatschappelijke organisaties? 
o BK: Ja, maar voor nu richten we ons op de drie partijen waar we al contact 

mee hebben. 

• Komen jullie eruit met eigenaar De Waal? 
o BK: Die verwachting hebben we wel. En het is nadrukkelijk onderdeel van de 

fase waar we met het projectteam in zitten, namelijk de financiële 
haalbaarheid onderzoeken. 

mailto:gemeentehuis@houten.nl


• Kunnen we binnenkort een keer binnenkijken? Misschien nog een inloopmiddag 
organiseren? 

o BK: Dat zou te organiseren moeten zijn. 

• Waarom is er gekozen voor een periode van 15 jaar? 
o BK: Dat geeft stabiliteit en legitimeert de investering. Het is een afspraak waar 

zowel eigenaar De Waal als De Raad van Gemeente Houten zich goed bij 
voelt.  

• Wanneer zouden de eerste bewoners de Essenkade kunnen betrekken? 
o BK: De ambitie is het derde kwartaal van 2023. 

 
De klankbordgroep gaat in gesprek over het inhoudelijke thema ‘Veiligheid’. 
 
De eerste verkenning van het thema gaat over het verschil tussen veiligheid en een 
veiligheidsgevoel. En wat moet of kun je organiseren zodat het niet onveilig wordt. Bij dit 
thema zijn er verschillende perspectieven, namelijk de veiligheid van de (nieuwe) bewoners 
van de Essenkade 2 en de (bestaande) inwoners en ondernemers in Houten. 
 
Al pratende komt de klankbordgroep tot onderstaande aanbevelingen: 
 

• De omgeving moet integraal omhooggetrokken worden en echt onderdeel worden 
van Houten 

• Verander de omgeving gefaseerd. Laat zien wat aangepakt wordt en neem de 
omgeving telkens hierin mee. 

• Veel groen en goed verlicht. Ruimte voor spelende kinderen. 

• Bewoners en omwonenden (of omwerkenden) moeten er graag willen zijn en komen. 
o Realiseer een huiskamer met horeca. Hier is ervaring mee in de gemeente. 

Daarmee wordt de plek aantrekkelijk voor alle Houtenaren. Een pitstop 
tijdens een wandeling. 

o Een lunchgelegenheid voor omliggende bedrijven en/of een vergaderlocatie 

• Voor een gevoel van veiligheid moet je elkaar echt leren kennen. Daar moet je iets 
voor organiseren: 

o Een echte gelijkwaardige uitwisseling tot stand brengen tussen de Essenkade 
2 en de omgeving.  

o Een extra inloopmiddag organiseren zou mooi zijn. 
o Zo snel mogelijk een goede communicatie inrichten over verwachtingen, 

gebruiken van (verschillende groepen) bewoners, gebruikers 
(maatschappelijke organisaties), omwonenden en Houtenaren. Dit alles om 
“Onbekend maakt onbemind” te voorkomen. 

 
Deze aanbevelingen gaat voorzitter Jesse Bussemaker voorleggen aan het projectteam. 
  
Bertus Krooder geeft het tweede deel van zijn presentatie die zich richt op de ‘Kwaliteit van 
Wonen en de Omgeving’ aan de hand van verschillende luchtfoto’s. Dit inhoudelijke thema 
staat voor de volgende bijeenkomst op de agenda, net als het thema ‘Integratie 
Vluchtelingen’ waar we deze bijeenkomt niet aan toe gekomen zijn.  
 
 



 
4. Afronding 

 
Gezamenlijk kijken we terug op de eerste bijeenkomst.  

• Er wordt uitgesproken dat het prettig is dat er een onafhankelijk voorzitter is en dat 
we samen een constructief gesprek gevoerd hebben. “Een goede vibe.”  

• Ook wordt aangegeven dat 3 bijeenkomsten misschien wat krap is voor de 
inhoudelijke onderwerpen die voorbijkomen. Om het echt te snappen en 
aanbevelingen te kunnen doen, kost best wat tijd. Misschien zit er meer in. 

• Tot slot wordt een inhoudelijke voorbereiding wel gewaardeerd. Voor de volgende 
bijeenkomst hebben we deze inhoudelijke voorbereiding al in gang gezet. 

• De volgende bijeenkomst is voorlopig op woensdag 16 november. Twee leden geven 
aan dan niet te kunnen. Daar zetten we even een datumprikker voor in. 

 
 
Verslag door voorzitter Jesse Bussemaker 
Akkoord vanuit de klankbordgroep 
21 oktober 2022 
 
  


