
Beste Groen Links fractie / fractieleden, 

 

Onderwerp : IVORIM  (Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte Meerwijk 

 

Als inwoner van de gemeente Haarlem en van de wijk Meerwijk in het bijzonder vind ik het moment 

gekomen om het uiterst onaangename gevoel te uiten dat ik heb bij het gebeuren rond de plannen 

voor de vernieuwing van deze wijk en het schimmige gebeuren hierom heen. 

Wat is het geval. 

Als een donderslag bij heldere hemel wordt je uit de krochten van de gemeentelijke organisatie  

geconfronteerd met een voorstel. Het overvalt je maar toch neem je de tijd om het te bekijken en te 

reageren. Na via de mail en de telefoon getracht te hebben om mijn zegje te doen en mij daarin zeer 

teleurgesteld te voelen gezien het simpele gegeven dat er totaal geen aandacht laat staan invloed 

mijnerzijds kon worden uitgeoefend op dit traject. In discussie hierover werd mij en medestanders 

duidelijk gemaakt dat wij het niet begrepen. Er was echter sprake van onjuiste informatie en het 

geen fatsoenlijk antwoord geven op terechte vragen van ons. Kortom de prachtige uitgangspunten in 

het hierboven genoemde rapport zitten onder het deksel in de vuilnisbak. Hierna besloten om mij 

wat meer op de hoogte te stellen via de wijkraad en gesprekken met buurtgenoten. 

Mijn conclusie was simpel en zeer onbevredigend maar wel compleet duidelijk. 

Democratie bestaat niet binnen de structuur van de gemeente Haarlem. In naam misschien wel maar 

in de praktijk blijkt er niet veel van te kloppen.   

Democratie houdt namelijk in dat de wil van het volk bepalend dient te zijn voor dit soort ingrijpende 

keuzes en dus niet de keuze van een partij die last heeft van tunnelvisie (GL) en zeker niet een 

buitenstaander in de vorm van een geldverslindend projectbureau. Zij behoren namelijk een andere 

rol in dit gebeuren te spelen.   

Wie echter dit proces beter bekijkt ziet direct dat hier van alles verkeerd gaat. Er worden enkele 

plannen opgesteld binnen de gemeentelijke organisatie en een of ander projectbureau, dan wordt 

binnen deze groep een voorkeurskeuze uitgemaakt.  

Hierna  worden de overige belanghebbenden hierover ingelicht. Dus zowel de andere gemeentelijke 

instanties als de bewoners. Deze overige komen echter al snel tot de conclusie dat er geen 

voorkeurskeuze is gemaakt maar eigenlijk een definitieve keuze. Kortom beste overige klets maar 

raak maar wij (who are they?) hebben besloten en daarmee basta. Er komen ter plekke nog wat 

informatiebijeenkomsten maar nog steeds geen antwoorden.  Maar wel veel loze beloftes. 

In het rapport Vernieuwing Openbare Ruimte Meerwijk wordt echter gesproken in termen als  

- Doel: Samen met bewoners in een gedragen ontwerp 

- Succesfactoren: Tevreden betrokken bewoners 

Dit laatste is dus volstrekt niet aan de orde geweest in het huidige proces. 

Heb tevens begrepen dat ook binnen de gemeente de nodige miskleunen zijn geweest omtrent dit 

hele gebeuren. 

Dus waar zijn wij in vredesnaam mee bezig en op welke eigenzinnige wijze gebeurt dit.  



Vraag mij dus af (Gaarne uw antwoord op deze vragen): 

a. Wie / welke instantie(s) heeft/hebben dit zo bedacht 

b. Hoe kan het dat de vereiste democratische regels hier niet zijn nageleefd 

c. Wat is de rol van onze dirigent en zijn kornuiten (B & W) in dit gebeuren 

d. Waarom zijn de bewoners hier zo laat van op de hoogte gesteld 

e. Waarom geen antwoord op onze inbreng. 

Conclusie van deze boze bewoner en andere boze bewoners van deze wijk. 

1. Dit hele gebeuren dient per direct te worden gestopt en er zal een nieuwe opzet gemaakt 

moeten worden. 

2. Dit dient echter wel in samenspraak met de bewoners te gebeuren. 

3. Schop dat onzinnige projectbureau eruit want daar is weinig tot niets goeds van te 

verwachten. 

4. Zal met zeer veel liefde dit negatieve gebeuren laten uitstralen naar de volgende 

gemeenteraadsverkiezing (duurt niet zolang meer). 

Zie uw reactie met veel belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijk groet, 

W. Mol 

Een zeer kwade en verontruste inwoner van de wijk Meerwijk en de gemeente Haarlem. 

 


