
Beste raadsleden,


Anders dan u wellicht verwacht, richt ik mij niet tot u om te praten over wat er schort aan de 
insteek, het proces of de communicatie rondom de ontwikkelzone Zuid West. Er zijn voldoende 
mensen die dat voor mij hebben gedaan. Ook zaken als stikstof, fijnstof en andere normen zijn 
ongetwijfeld aan bod gekomen. We snappen het vervangen van bestaande bouw voor 
woningbouw. Wat we niet begrijpen zijn de uitgangspunten die als leidraad worden genomen.


Waar ik het met u wel over wil hebben is Vertrouwen. Vertrouwen met een hoofdletter V.

U heeft te maken met een buurt die sinds jaar en dag bij stembusgangen onveranderlijk een hoge 
opkomst heeft. Zoekt u dat gerust na. Betrokken buurtbewoners geven u hun stem. Zij 
vertrouwen erop dat die stem gehoord wordt.


Nu blijkt dat de manier waarop plannen worden gepresenteerd en uitgevoerd als onbegrijpelijk, 
overdonderend en onomkeerbaar worden ervaren. De buurt laat haar stem daarom dus niet via de 
stembus, maar juist heel direct horen. Dat doet we door keurig volgens uw procedures in te 
spreken op uw plannen en in maart kwamen zelfs een paar honderd mensen fysiek naar dit 
Raadshuis om hun stem kracht bij te zetten. Lovende woorden zelfs, waren hiervoor in deze 
commissie over die grote opkomst. 


Natuurlijk! De volkstuinen zijn -op voorspraak van de gemeente Heemstede?- gered en allerhande 
onderzoeken worden -natuurlijk!- toegezegd. Alles om die lastige bewoner en buurtgemeente 
gerust te sussen. Aan de uitgangspunten is echter geen steek veranderd en was dat nou niet 
precies waar het veel bewoners om ging?


Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. De grote betrokkenheid die u ziet en looft, heeft helaas 
weinig te maken met Vertrouwen. De bewoners van deze buurt raken hun Vertrouwen in de 
politiek in deze gemeente in rap tempo kwijt. Zij missen het Vertrouwen dat hun eigen ideeën en 
inbreng gehoord worden of van invloed zijn, omdat naar hun gevoel de grote beslissingen toch al 
genomen zijn.


U heeft al in de gaten, ik sta hier niet om u te vertellen dat ik Vertrouwen heb ik dit politieke 
proces. Ik geloof in de Openheid. Ik geloof in Vertrouwen. Ik geloof in Samenwerking en in 
Gezamenlijk werken aan Gedeelde doelen. Ik geloof in Respect voor elkaars mening. Ik geloof in 
een Betere Wereld... en ik geloof... dat ik niet langer in deze politiek geloof...


Raadsleden...


Voor wie bouwt u deze stad?

Voor de inwoners op basis van wiens Vertrouwen u gekozen bent?

Of voor uw politieke ambitie en de partijpolitiek die daarmee gemoeid is?


Mocht uw oprechte antwoord zijn dat het u om de bewoners gaat;

kunt u Ons en Elkaar dan vertellen -en dat hier mag vanavond!- hoe u dit Vertrouwen dan aan ons 
uitlegt, verantwoordt en terug gaat winnen? 


