
 

Bijlage: afbeelding originele en nieuwe bestratingsmaterialen in het Floraplein. 

Inspreektekst 13 december 2018,  Commissie Beheer. 
 
Goedenavond, ik ben een buurtbewoner van het Floraplein. 
Ik wil graag iets toelichten over Participatie en Ontwerpproces in aanloop 
naar,  en de uitvoering van de Herinrichting die hier nu plaatsvindt. 
 
De eerste planvorming voor het Florapleinproject gaat terug naar een 
inspraakronde met de buurt in 2011. Dit werd in 2012 na het 1e ontwerp 
echter stil gelegd in verband met gebrek aan fondsen.  
 
4 jaar later, in 2016, kondigde Wethouder Sikkema aan opnieuw te starten.  
Ik citeer uit de sectie over het Ruimtelijk Beleid in haar Startbrief aan de 
Raad: 
 
“Voor het Floraplein e.o. geldt een beschermend regime vanwege de 
historische kwaliteit van de bebouwing en openbare ruimte. Het Floraplein 
e.o. hebben een authentieke wegindeling en materialisering. De trottoirs en 
rijbanen met klinkerverharding zijn kenmerkend voor het profiel en dragen 
bij aan het monumentale karakter en de ruimtelijke kwaliteit.”  En bij 
Overige Bepalingen: “De vloerkaart Koninginnebuurt is niet vastgesteld maar 
wordt wel gehanteerd bij de uitwerking van het nieuwe VO”. (hoe zag die 
vloerkaart eruit??) 
 
Hierna volgde een uitgebreid Participatie traject met alle bewoners. De 
uitkomst van het door stedebouwkundigen en landschapsontwerpers 
begeleid ontwerpproces was een breed gedragen Voorlopig Ontwerp. 
Bewoners en Gemeente, en ook de ARK waren hier blij mee.  
 
De Wethouder presenteerde het DO Floraplein (2017/343839) ter 
vaststelling aan de Raad op 17 oktober 2017 als hamerstuk. 
Hierin zegt zij ondermeer: 
“Het DO heeft een groot draagvlak onder belanghebbenden waarbij het 
beschermd stadsgezicht behouden blijft en…: De ingediende zienswijzen 
hebben niet tot grote veranderingen in het ontwerp geleid.” 
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Plotseling, eind juli, werden bewoners ruw wakker geschud toen bleek dat de 
aannemer moderne rode steentjes teruglegde in de historische stoepen. 
Wij dachten aan een uitvoeringsfout.  
Daarom hebben wij dit direct gemeld bij de Aannemer, het 
Projectmanagement en de afdeling Erfgoed van de Gemeente.  
 
Hieronder schets ik u kort de communicatie die wij hadden met de 
Gemeente 
en de chaos die ontstond:   (projectmanagement, gebiedsverbinder en woordvoerder van de 
wethouder) 

 
à De woordvoerder dacht dat bewoners een punt hadden, en hij dacht ook 

dat de Gemeente dit niet bedoeld had met haar plannen (VO&DO).  
à Projectmanagement informeerde ons dat er steentjes waren uitgeruild- 

Oud -> Nieuw.  
à De inmiddels nieuw aangetreden wethouder (Snoek) zag na de zomer 

deze fout, en wilde de steentjes laten terugleggen, zoals hij u informeerde 
op 13/9. 

à Maar hij ontdekte even later dat er al materiaal was afgevoerd... en 
schreef bewoners een brief (24/10), waarin hij voorstelt de verwijderde 
historische steentjes terug te leggen door simpel wat steentjes uit het 
Florapark te halen. Nou ja! Daarmee verschoof hij dus het probleem.  

à Op 15/11 zei de wethouder in uw vergadering dat hij dit plan toch maar 
niet ging uitvoeren en een week later (22/11) ontving de buurt een 
nieuwe brief, waarin dezelfde wethouder zegt geen énkele historische 
bestrating meer terug te brengen in de stoepen én hij geeft de 
buurtbewoners hiervan de schuld. Schandalig!. 

 
Wij vragen nu aan de Commissie beheer:  
Het gaat om bijna 1000m2 historische steentjes, marktwaarde 80€/m2  
Roept u de wethouder en zijn ambtenaren tot de orde ? 
Vraagt u hen de historische stoepsteentjes terug te leggen en de door u 
goedgekeurde plannen (DO=VO) naar behoren uit te voeren?  
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