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Bewonersvereniging Schiedam-West

-----Oorspronkelijk bericht----Van: M. Groene [mailto:m.groene@schiedam.nl]
Verzonden: woensdag 17 februari 2010 20:10
Aan: annerikevdw@hotmail.com; h.visser-bvsw@kpn-officedsl.nl; sour@xs4all.com;
BVSW-Sec; daan.huisman@yahoo.com
CC: J. Kamps
Onderwerp: follow-up project ziekenhuislocatie BK-laan
Geachte leden van de Werkgroep Ziekenhuisbuurt en bestuursleden van de BVSW,
beste bewoners met hart voor West, en/of hart voor de Ziekenhuisbuurt,
Naast de meer formele reactie op recente brieven die ik in voorbereiding heb,
en mijn wens om (snel) met elkaar aan tafel te komen, richt ik me graag nu al
op meer informele wijze tot jullie. Vanochtend heb ik in een telefoongesprek
met Daan al aangegeven vandaag nog een dergelijk signaal te willen afgeven.
Bij deze.
Dat doe ik met de intentie om zo snel mogelijk met elkaar in een nieuwe fase
te komen dat we de goede toon hebben hervonden. "Hervonden", omdat naar mijn
mening in onze samenwerking de periodes met een goede toon de andere periodes
sterk hebben overheerst.
De afgelopen weken zie ik een aantal mailtjes langskomen met een indringende
inhoud, een stevige toon, en soms stevige woorden, en in een groeiende
frequentie. Uit de laatste mail van Daan over een schademelding, die niet
alleen ik ge-cc'd kreeg, maar ook de Werkgroep, leid ik af dat de algemene
zorgen inmiddels worden tot waarnemingen in de eigen woning. Beide elementen
staan uiteraard los van elkaar, maar het toont wel aan dat het project niet
alleen belangrijk is, maar in potentie ook ingrijpend! Elk van de mailtjes
verdient een serieuze reactie. Dat gaan we uiteraard ook doen!
Niettemin dreigt een situatie te ontstaan, dat het steeds moeilijker wordt om
tijdig te reageren en hierdoor de kans groeit dat een vervolgbericht komt.
Zoals ik vanochtend tegen Daan zei: geef ons alsjeblieft de tijd om adem te
halen!
Daan heb ik aangegeven, dat ik een eerder gemaakte afspraak voor ambtelijk
overleg op 23 februari a.s. bestuurlijk wil maken. Dan kunnen we uitwisselen,
wat we moeten uitwisselen. Dan kunnen we wat mij betreft afspraken maken over
het vervolg. Ik zou het op prijs stellen wanneer we tot dat moment
terughoudendheid kunnen betrachten in de correspondentie over en weer. Naar
mijn overtuiging creeren we aldus de beste kansen om zowel vwb het
sloopproces, als vwb de nieuwe invulling van het gebied de goede stappen
vooruit te zetten.
Met vriendelijke groet,
Maarten Groene

