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Bewonersvereniging Schiedam-West

Dag Gerard,

Dank voor je bericht. Wat leuk dat je onze site ook leest en dat je de moeite neemt om te
reageren.
Als eerste valt het mij op, dat je mij niet alleen aanspreekt als fractievoorzitter van de PvdA
Schiedam, maar ook in mijn rol als ambtenaar van de gemeente Rotterdam en als
privépersoon. Ikzelf doe altijd mijn uiterste best die rollen niet met elkaar te verwarren. Ik
denk dat het beter is, als we dat hier ook niet doen.
In je reactie aan mij stel je, dat het Q team niets te maken heeft met de sloop. Nou heb ik mij
daar uitvoerig over laten informeren, maar er blijkt toch wel degelijk over de sloop gesproken
te zijn in het Q team. Al gaat het alleen maar om het ( niet) slopen van het oude zusterhuis,
maar de sloop schijnt wel vaker ter sprake te komen.
Ik heb geprobeerd in mijn artikeltje een positieve toon aan te slaan daar waar het gaat om de
betrokkenheid van de omwonenden. Gewoon omdat ik vind dat omwonenden altijd betrokken
zouden moeten worden bij dit soort ontwikkelingen. Ik heb er echter wel moeite mee, als er
dingen worden beweerd vanwege effectbejag. Het is niet zo fraai om in de commissie te
betogen dat de wethouder weigert te communiceren terwijl deze diezelfde dag nog in gesprek
is geweest met de bewoners tijdens een van de 14 daagse sessies. Zo getuigt het ook niet van
goede smaak te beweren dat de wethouder het plan niet wil uitvoeren, of de stekker uit het Q
team wil trekken terwijl hier geen sprake van is. Je zult het toch met mij eens zijn, dat de
bijdrage van de vertegenwoordiger op dit punt echt over het randje ging.
Nergens in mijn artikel beweer ik dat de bewoners de schuld zijn van de vertraging of de
oplopende kosten. Ik weet niet beter dan dat de aanwezigheid van asbesthoudende kit voor
een belangrijk deel oorzaak is van deze problemen. Ik benoem juist dat ik het een goede zaak
vind dat er serieus met de omwonenden wordt omgegaan.
Waar ik op hoopte bij het schrijven van mijn artikel, was dat na de beweringen in de
commissie, een goed gesprek tussen de bewoners van de ziekenhuisbuurt/ de
bewonersvertegenwoordigers van het Q team en de wethouder, de lucht zou worden geklaard
en men daarna weer verder zou kunnen . Ik zou het mij namelijk goed kunnen voorstellen
wanneer de wethouder op grond van de inbreng van de vertegenwoordiger in de commissie
een andere afweging zou maken.
Als je er prijs op stelt, dan wil ik over dit onderwerp graag eens met je verder doorspreken.

Groeten,
Mario

