
Commissie Beheer, 13 december 2018 
 
Geachte voorzitter, wethouder, commissieleden,  
 
Ik ben bewoner van het Florapark………. 
 
De situatie zoals hiervoor geschetst onderschrijven wij namens de bewoners 
van het Florapark volledig. 
Want weliswaar werd het Floraplein door de planning van de aannemer als 
eerste geconfronteerd met de plannen van de gemeente, ze gelden voor het 
hele gebied. 
 
En dat brengt ons op het volgende.  
Zoals bekend spreken wij over het “Herinrichtingsplan Hazepaterslaan, 
Floraplein en Florapark”. Hieruit blijkt heel duidelijk wie de belanghebbenden 
zijn. Toch denkt de gemeente daar anders over. Floraparkbewoners worden als 
niet betrokkenen getypeerd en krijgen geen stem in het geheel. 
 
Hoe groot dan ook onze verbazing en verontwaardiging toen de brief van 24 
oktober jl. van de gemeente bij ons op de mat viel. Hierin wordt ons 
plompverloren meegedeeld dat de rijnlandjes die bij ons voor de deur liggen 
worden weggehaald ten behoeve van het Floraplein zodat de gemeente een 
conflict kan beslechten.  
Hoezo? Waarom werden wij hierin niet betrokken? Waarom gelden wij niet als 
even belanghebbend en waarom werden wij niet tijdig geïnformeerde als 
bewonersgroep van het Florapark? Wij krijgen geen stem in het geheel en toch 
wordt ons stoepje leeggeschept? Hiermee wordt een probleem 50 meter 
verplaatst, niet opgelost.  
 
U kunt zich voorstellen wat dit teweeg brengt in een wijk. Bewoners worden 
tegen elkaar uitgespeeld. Er is een bizarre verdeel en heers tactiek toegepast 
door de gemeente, onder wiens aanvoering dan ook. De gemeente zou moeten 
verbinden, initiatieven moeten omarmen die het behoud van ons historisch 
erfgoed ten goede komen. De gemeente zou hierin ook zelf haar 
verantwoordelijkheid moeten nemen.  
 
Deze discutabele manier van handelen baart ons grote zorgen. Is dit de wijze 
waarop de wethouder aan zijn gelijk probeert te komen? Ten koste van het 
erfgoed, ten koste van betrokkenen? In hoeveel lopende en reeds afgesloten 



projecten zijn burgers zo af geserveerd en is het historisch erfgoed en 
beschermd aangezicht al verkwanseld? 
 
Voorzitter, De overheid eist van ons, de bewoners van rijksmonumenten dat zij 
hun bijzondere verplichtingen aangaande het gebruik van materialen en/of 
kleuren bij onderhoud en restauratie naleven. Zij worden hierop gecontroleerd 
en zelfs beboet als hierin niet juist wordt gehandeld. Wij zien het als meer dan 
logisch dat ook de gemeente hierop gecontroleerd wordt opdat de 
landschappelijke aanleg die als beschermd aangezicht wordt gerekend 
eenzelfde bescherming geniet. 
 
 
Dank voor uw aandacht. 
 
 


