
 

 

Inspreken op 13 december 2018 bij de commissie Beheer, 
gemeente Haarlem, 
 
Geachte voorzitter, wethouder, commissieleden,  
 
Ik ben bewoner van het Floraplein. Ik wil in de komende 3 
minuten vooral stilstaan bij het falen van de democratie in de 
gemeente in het overleg met bewoners over de herprofilering van 
het Floraplein en Florapark.  
Het blijkt mogelijk te zijn om eenzijdig sterk af te wijken van de 
letter en de geest van een voorlopig en definitief ontwerp.  
De afdeling Project- en Contractmagement verkwanselt de 
historische waarde van een buurt. Er zijn historische stenen 
(haarlems erfgoed) uitgeruild voor moderne stenen. Dit is in 
tegenstelling tot het VO/DO en zonder dat bewoners worden 
geinformeerd. Nadat bewoners de oneigenlijke ruil zelf ontdekten 
hebben wethouder of commissie beheer gezwalkt en verdedigt de 
wethouder met enthousiasme de nieuw verzonnen uitwerking 
van het project.  
 
Wethouder Snoek heeft op 26 november jongstleden in de 
raadsvergadering aangegeven dat hij zelf heeft rondgelopen, over 
het Floraplein en nodigt zijn collega bestuurders uit om ook te 
komen kijken hoe mooi het is geworden. In zijn rondgang heeft hij 
niet de moeite genomen om de bewoners te ontmoeten, terwijl hij 
wist dat er sprake is van een conflict over de uitvoering die niet 
conform ontwerp is en in de ogen van de bewoners niet mooi is. 
 
Nu valt over smaak niet te twisten, maar duidelijk is wel dat de 
rode loper van nieuwe steentjes niet past in het beschermd 
stadsgezicht, zoals Zocher het destijds ontworpen heeft.  De 
lappendeken van verschillende stenen, die hij wil voorkomen, 
wordt op deze manier juist versterkt, met oude waaltjes in de 
straten, geflankeerd door moderne detonerende klinkers in alle 
stoepen van ons beschermd stadsgezicht.   
  



 

 

 
De originele steentjes uit de stoepen (950m2 met een 
straatwaarde van circa 80 euro per vierkante meter) zijn niet 
hergebruikt, integendeel, ze zijn voor een groot deel al 
weggehaald uit de trottoirs en letterlijk uitgeruild voor moderne 
rode stenen die schokkend contrasteren met de 140 jaar oude 
herenhuizen in het klassieke ensemble.  
Erfgoed wordt om zeep geholpen, mogelijk om budgettaire 
redenen, ondanks de heldere inhoud van de eigen beleidsstukken.  
 
Om ons onduidelijke redenen liggen er nu verouderde stenen in 
de rijbaan op de hasepaterslaan ter hoogte van de nieuwbouw, 
waar eerder modern materiaal lag. Ook dát was niet in het 
ontwerp opgenomen! Waar kunnen wij als burgers nog op 
vertrouwen als de gemeente haar eigen uitgangspunten over 
behoud van historische waarden in karakteristieke delen van de 
stad gewoon negeert. 
 
Meneer de voorzitter, wij, bewoners van Floraplein en Florapark, 
vragen eigenlijk maar 1 ding van de wethouder:  

1. Dat hij zo spoedig mogelijk opdracht geeft het Floraplein en 
Florapark in oorspronkelijke staat te bestraten, conform de 
beschrijving en belofte in Voorlopig en Definitief ontwerp.   
De oude stenen terug in stoep en straat!  

2. Wethouder beheert onjuist dat er niet voldoende materiaal 
beschikbaar is; 

a. Stenen die op het stuk hazepaterslaan, ter hoogte van 
de nieuwbouw, die daar niet lagen voor de 
herinrichting terugbrengen naar historische deel 
floraplein/florapark 

b. Bijkopen van historisch materiaal 
 
Hopelijk beseft de wethouder dat het nog niet te laat is. De 
geschiedenis van de stad alsmede de democratie in de gemeente 
worden ernstig geweld aangedaan, als de wethouder niet 
terugkeert op zijn schreden. Leg onze steentjes terug. Zo is het 



 

 

destijds vastgelegd in de ontwerpen en zo is nog steeds het beleid 
van de gemeente.  
 
Ik dank u wel. 
 


