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Bewonersvereniging Schiedam-West

> From: annerikevdw@hotmail.com
> To: annerikevdw@hotmail.com
> Subject: Overleg met wethouder Groene 6 okt 2010
> Date: Wed, 6 Oct 2010 18:12:38 +0200
>
> Overleg met wethouder Groene 6 okt 2010
>
> Aanwezig: Maarten Groene, Ad Hekman, Bas Bulten, Joost Kamps, Martin Vermeulen, Daan
Huisman, Gerard Tijsmans en AvdW
>
> Ad Hekman is aanwezig met het oog op een eventuele volgende fase in het project.
>
> Vorige gesprek met MG was op 7 juli in De Erker.
>
> We beginnen met een impasse. MG wil eerst excuses voor het feit dat in de commissievergadering
de ambtenaren aangesproken zijn. DH laat weten dat die informatie van de voorzitter van het Q-team
afkomstig was. Maar deze problematiek ligt bij het college zeer gevoelig. Het geeft geen pas om in de
politieke arena ambtenaren aan te vallen. Zo ligt de relatie tussen raad en college.
> Groene schorst hierop de vergadering en verlaat met Joost Kamps de vergadering. Ad Hekman
volgt hem na 5 minuten, waarin hij nadere uitleg geeft over de gevoeligheden en de manier waarop
Maarten Groene dit opneemt.
>
> 17.11u. Maarten Groene en Joost Kamps en Ad Hekman keren weer terug.
>
> Gerard Tijsmans redt de situatie door namens de BVSW excuses aan te bieden, het misverstand
deels toe te schrijven aan onervarenheid en ondeskundigheid. Groene lijkt dit te accepteren, al laat hij
wel weten dat hij van Kamps een totaal andere indruk van het overleg van 17 augustus heeft
gekregen dan hij zojuist fan ons heeft gehoord. De voorzitter van het Q-team heeft in een
vertrouwelijk overleg zaken gezegd die niet opgetekend zijn. Sterker nog, de vergadering van 17
augustus heeft wat hem betreft niet plaatsgevonden.
>
> Groene vindt helemaal niet dat hij tussen half augustus en 14 september kansen heeft laten liggen.
Integendeel, hij heeft juist kansen gecreëerd. Hij is ook van mening dat hij ingetogen heeft
gereageerd in de raadscommissie. Gezien de inhoud van de inspreektekst van de werkgroep.
>
> Groene hult zich in formaliteiten. Noemt een telefoontje met Joost Kamps 'telefonisch ambtelijk
contact'.
>
> Ja, technisch wordt er gecommuniceerd, geeft Daan toe, maar inhoudelijk schieten we er niets mee
op omdat er geen antwoorden op de herhaaldelijk gestelde vragen komen.
>
> "Ik probeer dit gesprek steeds te draaien naar de toekomst," zegt Groene en
> "Ik probeer jullie een spiegel voor te houden."
>
> Jullie zouden er beter aan doen je op te stellen op een manier die ten goede komt aan het totale
project. Suggesties ? Heb vertrouwen. Vertrouwen ? Terwijl we uit de krant moeten lezen dat er een
koerswijziging aan zit te komen.
>
> Vervolgens komt er een vreemde opmerking over de 20% bereikbare woningbouw waar de
bewoners wel of niet aan vast willen houden. We hebben geen idee waar Groene op doelt.
>
> Daan wil graag kwijt dat ons vertrouwen na deze bijeenkomst niet bepaald toegenomen is.
>
> Vervolgens wil Daan twee korte vragen stellen. Maarten wil niet meer praten.
>
> Groeten,
> Annerike

