
Voor u ligt de eerste uitgave van Wilgen-
plein Nieuws. Deze nieuwsbrief vertelt u 
alles wat u moet weten over de reconstruc-
tie van het Wilgenplein.

Maandag 3 december vond de eerste infor-
matiebijeenkomst plaats over de recon-
structie van het Wilgenplein. Dit plein is 
aan vernieuwing toe en moet een aantrek-
kelijk, levend en duurzaam plein worden. 
De bijeenkomst was druk bezocht. De 
avond stond vooral in het teken van uitleg 
over het proces. 

Proces
Het proces van het project Wilgenplein 
kenmerkt zich vooral door de formatie van 
enkele werkgroepen. Want zoals wethou-
der Cardon aangeeft: “We kunnen dit alleen 
samen doen. Alle betrokkenen moeten zich 
er goed bij voelen. We zijn echt benieuwd 
naar de ideeën van de bewoners, bedrij-
ven, winkeliers, marktmedewerkers, de 
bibliotheek en de kerk.” Iedereen draagt 
een of meerdere vertegenwoordigers voor 
deelname in de werkgroep aan. Onafhanke-
lijk voorzitter Peter Toes inventariseert alle 
wensen van alle vertegenwoordigers. Pro-
jectleider Cler Sels verwerkt deze wensen 
vervolgens in een zogenaamd beeldkwali-
teitplan. Waarbij uiteraard het algemeen 
belang voor het persoonlijk belang gaat 
maar we proberen zoveel mogelijk rekening 
te houden met de individuele wensen. 
In dit beeldkwaliteitplan staat hoe het 
Wilgenplein eruit moet gaan zien. Het is 
de basis voor het bestek en alle tekenin-
gen. Met het beeldkwaliteitplan creëren 
we draagvlak bij alle partijen zodat in het 
najaar de defi nitieve besluitvorming kan 

plaatsvinden over alle uiterlijke en inhou-
delijke zaken van de reconstructie van het 
Wilgenplein. In de volgende nieuwsbrief 
gaan we dieper in op de wensen en ideeën 
die tijdens de werkgroepen naar voren zijn 
gekomen. 

Werkgroepen
Er zijn zes werkgroepen geformeerd vari-
erend van Anker/Singelstaete/fl at Noord, 
bibliotheek, Havenkerk, Makado, Markt en 
de fi etsersbond. 

De eerste ideeën
Veel gesprekken vonden al plaats. Zo is 
reeds gesproken met de kerk, bewoners-
vereniging Het Anker, de fi etsersbond, 
de notaris en de winkeliers. Er gaat zelfs 
gesproken worden met het expertisecen-
trum voor slechtziende en blinde mensen. 
De bewoners van het Anker zouden graag 
meer bloemen en groen zien en ook een 
parkeerplaats voor ambulance en/of dokter 
mag eigenlijk niet ontbreken. Ook de 
marktmedewerkers hebben hun bevin-
dingen weergegeven. Zij vinden de locatie 
van de markt prima evenals de indeling. 
Het op- en afrijden van de markt vinden 
de meeste mensen een probleem, tegelij-
kertijd wordt tijdens het op- en afbouwen 

hinder ondervonden van reeds geparkeerde 
auto’s. De wateroverlast kwam ter sprake. 
De medewerkers van de markt hebben 
voorstellen gedaan voor locaties van de 
elektriciteitskastjes. Meer krachtstroom 
is ook een vereiste. Verder komen enkele 
bankjes de uitstraling ten goede en is een 
kiosk als ‘trekpleister’ geopperd. Voorstan-
ders van het instellen van een blauwe zone 
zijn er ook. Het winkelcentrum ziet de 
gemetselde muurtjes graag verdwijnen en 
is voorstander van een betere bewegwijze-
ring. Als tegenprestatie heeft het winkel-
centrum aangeboden iets aan haar gevel te 
gaan doen. In mei wordt de rapportage van 
alle wensen en ideeën opgesteld. 

Voorbereidende werkzaamheden
Het project heeft een strakke planning 
maar volgt uiteraard de gebruikelijke 
stappen richting de besluitvorming. Enkele 
zaken kunnen echter al dit jaar plaatsvin-
den. De stroomvoorziening voor de markt 
wordt dit jaar nog vernieuwd. Ook gaat de 
afvalinzameling ondergronds en vinden 
onderzoeken plaats naar de exacte ligging 
van kabels en leidingen. Er wordt dus zoveel 
mogelijk al dit jaar voorbereid zodat na de 
besluitvormingsperiode de echte werk-
zaamheden snel doorgang kunnen vinden. 

Op de hoogte blijven?
Heeft u deze eerste uitgave van Wilgen-
plein Nieuws niet persoonlijk ontvangen 
maar wilt u dat wel? 
Mail dan uw adresgegevens door naar 
m.speelman@alblasserdam.nl. 
Wij hechten aan duurzaamheid. Wilt u deze 
nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? 
Geef dan uw emailadres op. U kunt dan 
meteen doorgeven of u wilt deelnemen 
aan een van de werkgroepen.
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Burgerparticipatie, een woord waarbij 
Peter Toes graag de daad voegt. “Ik vind het 
opvallend om te zien hoeveel mensen op 
verjaardagen en bijeenkomsten ideeën en 
suggesties hebben voor zaken die ons dorp 
aangaan. Ik ben blij dat ik samen met mijn 
vrouw een aantal jaren geleden bewust 
ervoor gekozen heb om in dit mooie dorp 
te blijven wonen en tegelijkertijd actiever 
te zijn in de samenleving. Deze opdracht 
sluit daarbij heel mooi aan. Het initiatief 
van wethouder Cardon om het gesprek met 
bewoners en ondernemers aan te moedi-
gen en hierdoor betrokkenheid te realiseren 
waardeer ik enorm. Ik beschouw het als een 
eer deel te mogen nemen aan dit project.”

Peter Toes treedt op als onafhankelijk voor-
zitter van het project ‘reconstructie Wil-
genplein’. Uiteraard heeft hij ook zelf een 
mening over hoe bepaalde zaken mooier 
of beter zouden kunnen. Zeker gezien 
zijn achtergrond als verkoper. Een betere 
uitstraling zal meer klanten trekken. Toch 
blijft hij onpartijdig in deze. “Het is juist 
mijn rol om de wensen te inventariseren en 
het proces te bewaken. Ik hoor graag wat 
er leeft bij de verschillende doelgroepen 

en fungeer als het ware als bemiddelaar 
richting gemeente.”
Peter communiceert graag met mensen, 
ook gezien zijn achtergrond. Hij gaat graag 
het gesprek aan, luistert naar ideeën en 
treedt in contact met alle betrokkenen. De 

werkgroepen zijn hier een mooi middel 
voor evenals de informatiebijeenkomsten. 
In de gemeentelijke projectorganisatie 
heeft iedereen zijn eigen rol. De project-
leider (Cler Sels) bewaakt de planning. Hij 
is tevens inhoudelijk verantwoordelijk en 
stelt de kaders vast waarbinnen de plannen 
gerealiseerd kunnen worden. “Eind april 
moeten alle wensen geïnventariseerd zijn. 
Dat gaan we vervolgens samenvatten in 
het beeldkwaliteitplan. Aansluitend gaat 
de eerste spade de grond in. Er moet dus 
nog een hoop werk verricht worden. Het is 
mijn taak om alle betrokkenen te blijven 
betrekken en informeren. Het allerbelang-
rijkste is dat de wensen van de gebruikers 
van het Wilgenplen en de direct betrokke-
nen gehoord worden.”

Voor Peter is dit ook een leuke manier om 
de gemeente wat meer te leren kennen. “Ik 
begrijp nu waarom bepaalde zaken in de 
media niet altijd even goed aan de orde ko-
men. Ik besef nu pas wat er allemaal speelt 
in het gemeentehuis, aan welke projecten 
wordt gewerkt en – niet onbelangrijk – 
welke obstakels zich kunnen voordoen. Ik 
ben nu een maand betrokken bij dit project 
en ik heb veel mensen mogen leren kennen. 
Ik vind dit initiatief van burgerparticipatie 
vanuit de gemeente een goede ontwikke-
ling en pleit ervoor om meer bewoners te 
betrekken bij andere projecten die dit dorp 
aangaan.”

INTERVIEW PETER TOES

Peter Toes:  
“Ik hoop op een optimale mix 
van de beste ideeën”

Projectleider
Cler Sels van de gemeente Alblasserdam 
is de projectleider van de reconstructie 
Wilgenplein. Als projectmanager en direc-
tievoerder van de afdeling Buitenruimte 
is hij verantwoordelijk voor het proces, de 
planning en de (inhoudelijke) kaders. 
Cler Sels is te bereiken via 
c.sels@alblasserdam.nl of telefonisch op 
078-7706018 en  06-18307756.
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Adviesureau Oranjewoud 
gaat de reconstructie van het Wilgenplein vormgeven. 
Oranjewoud presenteert voor de zomervakantie het 
beeldkwaliteitplan. 

Peter Toes: “Ik hoor graag wat er leeft 
bij de verschillende doelgroepen”


