Meneer de voorzitter, wethouder, commissieleden,
Het voorliggende agendapunt maakt voor mij, als burger van Haarlem en als bewoner van
het 140 jaar oude Floraplein, duidelijk dat participatie alleen werkt als het
projectmanagement van de gemeente daadwerkelijk uitvoert wat er in het DO staat.
Een DO dat inhoudelijk niet afweek van het VO, en waarvoor veel draagvlak bestond onder
de bewoners. Immers, het uitgangspunt van bewoners én gemeente was bereikt, namelijk
het behoud van de originele bestrating. De vorige spreker heeft dat uitgebreid met u
besproken.
Hoe is het mogelijk dat een zo duidelijke eensgezindheid tussen burgers en politiek,
vastgelegd in het DO, dan toch niet wordt uitgevoerd ?
Hoe is het mogelijk dat bijna alle onderdelen uit het DO anders worden uitgevoerd dan
afgesproken?
Waar is de regie van wethouder en commissie beheer?
Waarom wordt een klein tekort aan oude materialen in de stoepen opgelost met een
draconische maatregel ?
Wie kan uitleggen dat 950 m2 aan originele rijntjes (met een marktwaarde van zeker 70.000
euro ) zijn verdwenen. Verkocht, uitgeruild, zeg het maar ? IK ZEG: het is diefstal van
erfgoed, uitgevoerd door het projectmanagent van de gemeente Haarlem.
Wij als bewoners van het Floraplein en Florapark zijn zeer verontwaardigd dat een dergelijk
mismanagement heeft plaatsgevonden. Wij zijn ook verontwaardigd over het feit dat de
wethouder deze diefstal probeert te verdoezelen met allerlei niet relevante argumenten.
Als burgers van Haarlem hebben wij ons de afgelopen maanden en jaren ingezet voor
behoud van de historische waarden van ons plein, maar wij krijgen geen poot aan de grond.
Nadat een DO is vastgesteld is het kennelijk geoorloofd om daar weer van af te wijken,
zonder overleg met betrokkenen, en ten behoeve van een lagere begroting. Wij voelen ons
misleid en bedrogen.
Wij roepen u, commissieleden, op om hier paal en perk aan te stellen. Het kan niet zo zijn
dat participatie gezien wordt als een lastige hobbel om voorbij betrokken bewoners te
komen. De uitkomst van een participatie zou heilig moeten zijn, en met hand en tand
moeten worden verdedigd door wethouder en gemeenteraad, ook al wil het
projectmanagement het anders.
Wij roepen de wethouder en de commissie op om vandaag te laten zien dat hun rol en
invloed van groot belang is. Het is nog niet te laat op het Floraplein. Nog steeds is herstel
van de historische uitstraling mogelijk. Nog steeds kunnen de steentjes worden teruggelegd.
Wethouder, ik vraag u, kom terug op uw eerdere standpunt, ga opnieuw met ons in gesprek
en laat zien dat ook u de democratie een warm hart toedraagt.
Haarlem, 17 januari 2019

