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ONDERWERP

Voortgang overleg
Geachte heer Huisman,
Mij is gebleken dat een (op mijn aandringen) eerder vanuit de gemeente voorgesteld overleg van
dinsdag 29 september jl. niet heeft plaatsgevonden en u niet in staat was een aanbod voor een andere
datum te accepteren. Mede in relatie tot de berichtgeving op de website van de
werkgroepziekenhuisbuurt.nl vind ik het belangrijk om de achtergrond van het door mij beoogde
overleg met dit schrijven te onderstrepen.
De informatie over de werkwijze van de sloper, over de transporteur en over incidenten die ik van de
projectleider verneem, van de extern ingehuurde en ambtelijke toezichthouders en van uw werkgroep
sluit niet op elkaar aan. Ik zag dat terug in de e-mailwisseling enkele weken geleden over een incident
bij de verwijdering van de dakbedekking van de hoogbouw en afgelopen week wederom in verband
met de sloop van de noodpoli. Dat vind ik ongelukkig, want ik hecht aan een klimaat van overleg en
vertrouwen.
Om die reden heb ik opdracht gegeven het reguliere contact van de projectleider met uw werkgroep
snel op te schalen naar een ambtelijk breder overleg en mij over de uitkomsten daarvan te rapporteren.
Uiteraard met het doel de zo nodige vertrouwensbasis weer sterker te maken. Dat is ook in lijn met
mijn breder gecommuniceerde werkwijze waarbij ik persoonlijk bewaak, dat de werkzaamheden in
verband met de sloop, hoe operationeel soms ook, onderwerp van ambtelijk overleg met uw
werkgroep is. Laatstelijk heb ik vergelijkbaar geïntervenieerd bij het geven van aanwijzingen over de
timing van de schouw, de kring van de te schouwen panden en de door transportmiddelen in acht te
nemen snelheidsbeperkingen.
Ik dring er hierbij alsnog op aan dat het voorgestelde overleg met u alsnog binnen enkele dagen kan
plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,

Maarten Groene

