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Geachte Burgemeester en Wethouders,

Afgelopen vrijdag 22 november ontvingen de bewoners van het Floraplein, Florapark 
(huisnummers 9 t/m 13) en Hazepaterslaan (huisnummers uitkijkend op Floraplein) een brief 
van wethouder Snoek. De bewoners zijn zeer geschrokken door deze toch weer andere 
wending van de uitvoering van de herinrichting Floraplein.

In uw brief geeft u aan dat u op basis van 'elkaar soms tegensprekende bezwaren van 
bewoners' de gemeenteraad heeft geïnformeerd dat de aanpassingen, zoals overeengekomen 
in overleg met een aantal vertegenwoordigers van de bewoners en op 24 oktober per brief 
gecommuniceerd naar alle bewoners niet worden uitgevoerd. U geeft aan dat u uitvoering zal 
geven aan het definitieve ontwerp. Van tegensprekende bewoners-bezwaren is werkelijk geen 
sprake, getuige onze inventarisatie.

Wij vragen u dringend om het DO van de herinrichting nogmaals te bekijken.
Het Definitief Ontwerp is een voortzetting van een door alle bewoners en de gemeente breed 
gedragen Voorlopig Ontwerp, waarbij hergebruik van aHe historische materialen het 
uitgangspunt was. (zie Bijlage "2017343839 1. Vaststellen Definitief Ontwerp Floraplein 
e.o.pdf')
Dit verzoek is dringend omdat ook op vrijdag (23/11) de stenen uit de straat en trottoirs door 
de aannemer afgevoerd zijn. De aannemer Heijmans, bij monde van Philip van Wijk, heeft naar 
ons aangegeven dat de bestemming (opslag, verkoop?) van de stenen voor hem onbekend zijn.

Afgelopen weekend hebben wij een inventarisatie gemaakt bij alle bewoners van Floraplein en 
betrokken nummers van Florapark over de ontwerpkeuze. Er blijkt geen verdeeldheid te 
bestaan over de uitvoer van het door de bewoners breed gedragen Voorlopig Ontwerp. De 
problemen zijn ontstaan door uitvoering van een aangepast DO, met door de Gemeente 
ingebracht nieuw materiaal. Hier hebben de bewoners geen informatie over ontvangen en zijn 
de bewoners daarom ook nooit mee akkoord gegaan. Voor ons geldt VO=DO.

Wij waren tot 24 oktober j.l. in gesprek met de afdeling projectmanagement van de gemeente 
om te kijken hoe het besluit van de Wethouder aan ons toegelicht op 4 september uitgevoerd 
kon worden met enkel historisch materiaal in de historische stoepen (daarmee DO=VO). Ook de 
afdeling erfgoed van de gemeente was bereid gevonden hierover mee te denken. Het is en blijft 
echter onbegrijpelijk en voor ons onacceptabel dat er stenen uit het Florapark worden gebruikt 
om het tekort in het Floraplein op te lossen. Hierdoor is verdere onenigheid met de gemeente 
ontstaan en zijn meerdere bezwaarschriften geschreven, immers nu wordt een probleem



verplaatst en niet opgelost. Als het probleem echt zou zijn opgelost zouden die 
bezwaarschriften direct kunnen komen te vervallen.

De intentie van alle bewoners is, en is altijd geweest, om de authentieke wegindeling en 
materialen zoveel mogelijk te behouden. Hergebruik van bestratingsmaterialen is in alle 
beleidsdocumenten (bv HIOR Noord en Centrum) een voornaam uitgangspunt. Deze 
uitgangspunten zijn voor aanvang van het ontwerpproces en de participatieronden reeds 
afgestemd en vastgelegd in een startbrief van de toenmalig Wethouder. Hierover is nooit 
discussie geweest. Gemeente en bewoners zijn daarin dus volledig gelijkgestemd.

De trottoirs en rijbaan met de klinkerverharding zijn kenmerkend voor het monumentale 
karakter in het ontwerp van Zocher (zie Bijlage: 2015558663 161013 Brief wethouder Sikkema 
d.d. 14-10-2016 Startbrief Floraplein.pdf)

• Hergebruik van de oorspronkelijke bestratingsmateriaal en oog voor oorspronkelijke 
details is het uitgangspunt bij de herinrichting van de openbare ruimte Floraplein (zie 
toelichting op concept VO Floraplein e.o)

• Het VO en de ingediende zienswijzen (deze hadden slechts betrekking op groen, 
parkeren en verkeer) hebben niet tot grote veranderingen in het DO ontwerp geleid.
(zie Bijlage). Van aanpassing van het uitgangspunt hergebruik oorspronkelijk 
bestratingsmateriaal is in het DO dan ook geen sprake. Daar waar voorheen geen 
historische materialen meer bestonden zou met bijpassende klinkers (waalformaat) 
worden gewerkt en een duidelijke demarcatie worden gemaakt. Hier gaat het dan om 
stoepen waar tot voor kort 30x30 tegels lagen.

Wij vragen u om herziening van uw besluit en uitvoering te geven aan wat de eerdere plannen 
(VO = DO) aangaven. Hergebruik van alle bestaande materialen in de stoepen, en de rijbaan, en 
waar nog aanwezig ook de natuursteen stoepranden. Vooralsnog kunt u deze brief ook zien als 
formeel Bezwaar tegen de wijze waarop de Gemeente nu uitvoering geeft aan de Herinrichting. 
Wij zijn altijd tot nader overleg bereid geweest en blijven dat. Indien gewenst ontvangen wij u 
graag op locatie.

Hoogachtend,

Aloys Wüstl 
Marijke Gantvoort l 
Franca Blomjous(
Michèle Baudetd 
Maud Leeuwis i 
Mede namens de overige bewoners van het Floraplein en Florapark.
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