Hierbij ontvangt u een schriftelijke inspreekbijdrage voor de vergadering van de commissie Beheer op
18 november. Deze inspreekbijdrage hoort bij agendapunt 7: Warmtenet Schalkwijk.

Beste leden van de commissie beheer,
Als inwoner van Haarlem begin ik mij nu echt grote zorgen te maken over deze gemeente.
Zie wat er als bewoner van de wijk Meerwijk over je hoofd wordt uitgestort zonder dat je daar
eigenlijk enige zeggenschap in hebt, begin ik mij ernstige zorgen te maken over enerzijds het
democratisch gehalte van deze gemeente op dit moment en anderzijds de geldverslindende ideeën
inzake de wijk Meerwijk blijkbaar ook zonder enige kennis van zaken. Geld is blijkbaar niet belangrijk
want wij als bestuurders van deze stad maken de dienst wel uit en jullie beste inwoners draaien voor
de kosten op. Geweldig niet!!
Neem het project IVORIM.
Alles wordt voorgekauwd en “besloten” door een groepje in het stadhuis.
Welke belangen heeft deze groep in dit gebeuren?
Daarna gaan we ook nog even naar onze burgers maar dat is slechts een, democratisch gezien,
onvermijdelijke (niet gewenste!) stap.
We proberen het echter zo voor te stellen alsof deze bewoners ook nog wat te zeggen hebben. Is
echter dus niet onze bedoeling.
Ze zijn zelfs zo brutaal dat ze rustig zeggen dat de gemeente geen geld heeft voor dit traject en dat
dat dus op een ander bordje komt te liggen, bewoners en woningbouwverenigingen. O ja de
landelijke overheid schiet ook nog met enige subsidies te hulp.
In beide delen van IVORIM (warmtenet en de opknapbeurt) gebeuren gelijke miskleunen.
Normaal zou je eerst gaan praten met de betrokkenen zodat je enig inzicht krijgt wat de belangrijkste
personen (bewoners en eigenaren) in dit gebeuren als mogelijk en/of wenselijk zien. Als dit is
uitgezocht ga je verder praten over de bereikte uitgangspunten.
Zo niet in Haarlem want onze bestuurders denken dat zij het wel weten (wat een arrogantie).
En voordat er een beslissing is genomen hebben zij al weer het nodige geld over de bekende balk
gesmeten.
Ik heb echter totaal geen zin om verder te gaan met dit verhaal, het lijkt mij duidelijk stop met deze
onzin en begin fatsoenlijk opnieuw.
Kortom toon gezond verstand te hebben en stop deze verkwisting van tijd en geld waar de meeste
bewoners van Meerwijk het niet mee eens zijn.
Met vriendelijke groet,
W. Mol

