Gemeenteraad slaat waarschuwingen in de wind
Een groot deel van de gemeenteraad heeft de waarschuwingen over het planvormingsproces voor de
oude ziekenhuislocatie in de wind geslagen. De BVSW Werkgroep Ziekenhuisbuurt, die namens de
omwonenden optreedt, heeft tijdens de vergadering van de raadscommissie ROB op 14 september
2010 ingesproken om de raad te waarschuwen dat alle deuren op het stadskantoor zijn gesloten als
het om informatie gaat over de voortgang van de in februari 2010 door de gemeenteraad
goedgekeurde plannen voor de herontwikkeling. Deze situatie speelt al sinds afgelopen februari.
Verantwoordelijk wethouder Maarten Groene zwijgt in alle talen over dit onderwerp en reageert niet
op brieven van de BVSW en van het Q-team.
Naast de BVSW Werkgroep Ziekenhuisbuurt had ook de fractie van D66 de stand van zaken rond de
herontwikkeling van het oude ziekenhuis geagendeerd. Aanleiding was een brief van wethouder
Groene op 9 juli 2010 aan de gemeenteraad waarin hij o.a. aangaf de rollen van de ontwikkelaars,
het q-team en de bewonersparticipatie te willen "preciseren".
Het werd al snel duidelijk dat wethouder Groene, gesteund door zijn PvdA-fractie in de
gemeenteraad, helemaal niet van plan was om op deze escalatie van vragen in te gaan.
Inspreekbeurten komen normaal gesproken aan het begin van de commissievergadering aan bod. De
inspreekbeurt van de BVSW Werkgroep Ziekenhuisbuurt werd echter, om onduidelijke en niet nader
toegelichte redenen, naar een later moment op de agenda verplaatst. Daardoor moesten de
bewoners 2,5 uur wachten voor ze aan de beurt waren. Vervolgens probeerde PvdA-fractievoorzitter
Mario Stam de agenda voor de resterende avond nog te herzien, inclusief het onderwerp
ziekenhuisbuurt. Daar staken de voorzitter en enkele commissieleden echter een stokje voor. De
teksten van de BVSW Werkgroep Ziekenhuisbuurt en D66 Schiedam kunt u lezen op de website
www.ziekenhuisbuurt.nl
Vervolgens was het tijd voor de reactie van wethouder Groene. In plaats van antwoord te geven op
de vragen die hem gesteld waren hield hij een emotioneel betoog waarin hij uiteenzette dat hij zich
niet in de kritiek herkende en dat er juist volop wordt gecommuniceerd vanuit de gemeente. Hij zei
"blij" te worden bij het zien van de tekeningen voor de nieuwe wijk en hij noemde het Q-team zijn
"kindje". Om zijn betoog kracht bij te zetten gaf hij allemaal voorbeelden van overleggen die
plaatsvinden, waarbij hij gemakshalve sloop en planvorming door elkaar haalde. Zowel de BVSW
Werkgroep Ziekenhuisbuurt, het Q-team als D66 Schiedam hebben het in deze kwestie nooit over de
sloop gehad. Dat is een volledig apart traject, net zoals de planvorming een volledig apart traject is.
Niemand in de gemeenteraad vroeg zich hardop af waarom de bewoners deze kwestie zo escaleren,
terwijl de wethouder aangeeft dat er volop gecommuniceerd wordt. Het antwoord is dat er wel
overleggen zijn, maar dat er in die overleggen sinds februari 2010 categorisch geen antwoorden
meer worden gegeven op vragen over de (voortgang van de) planvorming.
Toen de wethouder tijdens zijn betoog merkte dat er geen vragen van de raadsleden kwamen durfde
hij er nog een schepje bovenop te doen door een stoot onder de gordel te plaatsen richting
gemeenteraadslid Annerike van de Water van de Schiedamse D66 fractie. Annerike van de Water is
ook lid van de BVSW Werkgroep Ziekenhuisbuurt en de wethouder stelde openlijk haar integriteit
aan de orde en verweet haar onder andere een "dubbelrol". Los van het onfatsoenlijke en weinig
collegiale karakter van deze opmerking van de wethouder is het natuurlijk belachelijk als
gemeenteraadsleden zich niet met andere activiteiten in de stad zouden mogen bezig houden.
Na Maarten Groene nam PvdA fractievoorzitter Mario Stam het woord over. Hij herhaalde
samenvattend de tirade van PvdA-wethouder Groene, riep de bewoners op te komen met "feiten in
plaats van halve waarheden" en herhaalde ook in zijn eigen bewoordingen de vermeende
integriteitskwestie rond Annerike van de Water. Een dag later heeft Mario Stam zich via zijn column

op de PvdA Schiedam-website nogmaals zeer laatdunkend en respectloos over de bewoners,
Annerike van de Water en zelfs het Q-team uitgelaten.
Intussen kwamen er wel een paar opmerkingen vanuit de gemeenteraad. Ed Gloudi van GroenLinks
gaf aan dat de wethouder in de volgende vergadering maar met zijn antwoorden moest komen. VVDfractievoorzitter Foort van Oosten stak daar een stokje voor en gaf aan "geen interesse in de
voortgang" van het ziekenhuisproject te hebben. Als de wethouder iets te melden had dan kon hij
dat per brief aan de gemeenteraad laten weten. De wethouder heeft dit overigens niet toegezegd.
De BVSW Werkgroep Ziekenhuisbuurt kreeg geen gelegenheid om op de antwoorden van de
wethouder en de discussie onder de gemeenteraadsleden te reageren.
En daarmee werd dit agendapunt in de commissievergadering afgehamerd en ging men over tot de
rest van de vergadering.
Wat kunnen we hieruit concluderen? Ten eerste dat er nog steeds geen antwoorden zijn op de
vragen die aan wethouder Maarten Groene zijn gesteld. Ten tweede dat Groene en de PvdA-fractie
het niet pikken als de wethouder op het matje wordt geroepen. Gevolg is wild en respectloos richting
de vraagstellers slaan. En ten derde heeft de gemeenteraad de waarschuwingen die door de BVSW
Werkgroep Ziekenhuisbuurt tijdens de commissievergadering zijn afgegeven, in de wind geslagen.
(niet tot zich laten doordringen !)
Dat laatste is misschien nog wel het meest zorgwekkend, want de gemeenteraad erkent daarmee
niet het belang van dit project, voor de uitstraling van Schiedam, voor het financiële plaatje voor de
gemeente, voor de woningmarkt en voor de participatie van experts en bewoners, verenigd in het Qteam. Zorgwekkend bovendien, omdat alle punten waar vragen over zijn gesteld uiteindelijk in de
gemeenteraad terugkomen. En wij vrezen nog steeds dat er nog flink wat pijnlijke zaken aan het licht
gaan komen. Wat dat betreft hopen wij dat wethouder Ad Hekman zich bijzonder goed realiseert wat
hij op zijn bord krijgt, als hij dit dossier van Maarten Groene overneemt.
U bent dus (nogmaals) gewaarschuwd...

