Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Ton F. van Dijk <tonfvandijk@gnnail.com>
maandag 21 september 2015 15:35
Emine Turan
Bernt Schneiders; Griffiebureau; Wybren van Haga; Louise van Zetten; Frits
Garretsen (frits.garretsen@kpnmail.nl); Hans Hendriksma; Rickey Hup
Voor Mevr Cora Yfke Sikkema betreftland in Zicht SPOED
Oplossing in Zichtsikkema.pdf

Onderwerp:
Bijlagen:

Geachte mevrouw Sikkema,
Enige tijd geleden heeft u op informele wijze (zonder verdere betrokkenheid van de
gemeenteraad en buiten de publiciteit) het "bewonersplan Land in Zicht" in de vorm van een
gedetailleerde brochure Ontvangen. D i t p l a n biedt een integrale en breed gedragen

oplossing voor de parkeerproblemen bij Land in Zicht.
Het plan wordt gesteund door 86% van alle bewoners van Land in Zicht.
- Botterboulevard 87%
- Klipperkade 83%
-Tjalkkade 88%
- De Haarlemse Hengelsportvereniging met 7000 betalende leden.
Aanleiding voor het plan vormt de oproep van de voltallige gemeenteraad destijds aan
wethouder Cassee om met de bewoners zelf in gesprek te gaan over een breed gedragen
oplossing voor de parkeerproblemen, die zijn ontstaan als gevolg van een gebrekkige
vergunningverlening.
U heeft daartoe als zijn opvolger op dit dossier een aantal informatie avonden georganiseerd die
niets hebben opgeleverd, zo schrijft uw gemeente in een brief aan de bewoners op 13 mei van
dit jaar. Letterlijk staat in de brief:
"De voorzitter (de heer M. Evers van de gemeente Haarlem) heeft de avond afgesloten met
de conclusie dat er geen breed gedragen voorstel voor het gebied als geheel tot stand is
gekomen".
Deze conclusie wordt niet gedeeld door de bewoners en is volgens hen vooral het gevolg van de
wijze waarop de gemeente het proces heeft georganiseerd. Het vinden van gemeenschappelijke
oplossingen stond onvoldoende centraal bij de door u gekozen procesaanpak.
Beste bewijs voor deze stelling is dat de bewoners zelf om de tafel zijn gaan zitten (niet
gehinderd door enige ambtelijke interventie) en al vrij snel tot een breed gedragen plan zijn
gekomen. Dit plan treft u als bijlage bij deze mail aan.
De bewoners hebben eigenlijk het werk van de ambtenaren gedaan: ze hebben een plan
gemaakt, gezorgd voor overzichtelijke visuele impressies van de gevolgen van het plan en ze
hebben op een bestuurlijke manier gezocht naar zeer breed draagvlak. Dit is gelukt.
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terughoudend opgesteld, omdat ook ik een oplossing na streef en de gekozen informele weg mij
juist zo goed leek.
Nu echter blijkt dat deze aanpak niet tot enige vorm van dialoog leidt, lijkt het beter de zaak
formeel nog eens onder uw aandacht te brengen, alsmede onder die van de raad.
Het voelt voor veel bewoners van Land in Zicht onbegrijpelijk dat u zo'n gevoelig dossier, op
deze achteloze wijze behandelt. Zeker omdat bij hen de volle bereidheid bestaat om te komen
tot een dialoog die moet leiden tot een oplossing en niet tot nog meer politieke slachtoffers.
Daar heeft niemand wat aan.
Ik hoop van harte dat u alsnog bereid bent op korte termijn met een bewonersafVaardiging onder
leiding van de heer H. Hendriksma in gesprek te gaan.
Graag verneem ik zo spoedig mogelijk van u.
Een kopie van deze mail is ondermeer verstuurd aan:
De heer B. Schneiders
De raadsgriffie met het verzoek deze door te geleiden naar de gehele raad.

Mede namens de heer H.Hendriksma en 86% van de bewoners van
Land in Zicht.
Met hoogachting,
Drs A.F.C. van Dijk

Dit plan In dé
ambtelijke
prullenbak?
Nee. Dank u.
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