
Inspreektekst 17 januari 2019, Commissie Beheer 

 

Goedenavond,  

Beste Commissieleden op 13 december sprak ik ook al in tijdens uw vergadering. De 

tekst daarvan is aan uw fracties verstrekt. 

In december heeft u ons veel vragen gesteld na het inspreken en vanavond is het 

Floraplein dan ook geagendeerd. 

 

Goed, dus hoe ging die Participatie: 

Kosten nog moeite werden gespaard, een team landschapsarchitecten & 

stedenbouwkundigen werd ingezet en zij organiseerden sessies met de buurt waarin 

over alles gesproken werd.  

Het kader werd heel duidelijk geschetst.  

- Uitgangspunt is het Plan van Zocher. (zie advies de ARK, bijlage 1) 

- Uitgangspunt is het historische beeld en de originele materialen.  

- Waar geen oude steentjes aanwezig zijn wordt bijpassend materiaal gezocht. 

- Alle buren doen mee en doen hun zegje. Oók de bewoners van de 

Hazepaterslaan. 

 

Na de sessies is er nog een enquête gestuurd. Iedereen kon overal over meedenken 

en zich uitspreken, maar 1 ding lag helemaal vast, het behoud van de historische 

materialen. Zie bijlage 2 (vanaf 3A- Algemeen Bestratingsmateriaal)  

 

Hier wordt benoemd:  

- De bestaande gebakken klinkers worden hergebruikt en waar nodig aangevuld 

met bijpassende klinkers  

- De hardstenen trottoirbanden worden hergebruikt en waar nodig aangevuld 

met betonbanden 

- Alle klinkers worden teruggelegd in het huidige patroon, trottoirs worden in 

hetzelfde patroon gelegd als de rijweg, zie afb. 

- Zelfs de lantaarns worden historisch voorgesteld. 

 

In het vervolgens aan de bewoners gepresenteerde Voorlopig Ontwerp is dit alles 

nogmaals beschreven en gedocumenteerd met beelden van bestratingsmaterialen in 

het Floraplein en Florapark. (zie bijlage 3) 



Toen de wethouder het Definitief Ontwerp presenteerde op 17 oktober 2017 stelde 

zij dat het DO een breed draagvlak had onder de belanghebbenden en dat de 

ingediende zienswijzen niet tot grote veranderingen hebben geleid in het ontwerp. 

Hieruit mogen wij allen concluderen dat de Participatie tot en met het DO succesvol 

is geweest. Men was het eens over de beschermende uitgangspunten en 

vormgeving, en alles tot en met het hergebruik van de historische materialen was 

vastgelegd.  

 

Daarná ging het mis. In de contractvorming werd door het Projectmanagement 

plotseling andere keuzes gemaakt.  

In april 2018 zien wij een verrekening van de aannemer waarin onze -rijnformaat-

stoepsteentjes (die €80,-/m2 op de markt opbrengen) worden verhandeld/uitgeruild.  

Dit zonder enig overleg met bewoners / wijk / raad / erfgoed …  

Mevrouw van Zetten noemde het al eens diefstal, dat ben ik helemaal met haar eens.  

Zo gaat het dus als er geen toezicht is op de uitvoering van een succesvolle eerste 

fase van de participatie.  

Wij trokken als belanghebbenden aan de bel en lopen bij Management en 

Wethouder tegen een muur op.  

 

De wethouder zwalkt, doet in een brief toezeggingen en trekt die vervolgens met de 

volgende brief weer in. 

 

Na ons inspreken in december droomde ik dat de wethouder onze uitnodigingen 

voor een gesprek zou accepteren, en dat de gemeenteambtenaar ineens de stenen 

had teruggehaald en dat de wethouder ons dat als kerstcadeau ging mededelen. Een 

maand ging voorbij en het bleef een droom.  Er is letterlijk niets gebeurd.  

 

Nou ja, één ding: de aannemer heeft tijdelijk(?) grijze 30x30 stoeptegels gelegd in 

stoep Floraplein, in afwachting van iets?… aansturing?? Door wie, de Wethouder??  

Ik droom verder….. De Gemeenteraad die keert het tij en eist de steentjes op! 

Zij roept namens alle Haarlemse burgers de wethouder tot de orde en het 

Floraplein/-en park krijgt de historische steentjes terug. 

Het is tenslotte de maand van de nieuwe Democratie.  

 

 



Bijlage 1 

 



Bijlage 2 

 
 
 

Bovenstaande afbeelding is 1 pagina uit een enquete (27 pag)  die alle bewoners 

hebben kunnen invullen. Daarin staat als uitgangspunt heel duidelijk de bestaande 

gebakken klinkers en trottoirbanden te hergebruiken. Hierop zijn geen zienswijzen 

ingediend en dit is danook VO en DO geworden.



Bijlage 3 

 


