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Bewonersvereniging Schiedam-West

notitie:
bestuursvergadering 18
1 mei 2011 agendapunt 6.7
dd.15 mei 2011
Betreft; sloop/herontwikkeling v.m Vlietlandziekenhuis.

Woensdag 11 mei jl., heeft uw
u voorzitter (HV) en ondergetekende (GT) overleg
gehad met wethouder Ad Hekman
Het verzoek om overleg ging uit van de wethouder.
Bij dit overleg was aanwezig de nieuwe projectleider dhr. Wouter Würdemann
De wethouder begon zijn gesprek, met de mededeling dat
dat hij de portefeuille
tav. het ontwikkeling van het vm. ziekenhuislocatie aan de BK.laan had
overgenomen van zijn collega.
llega.
•

•
•

•

De wethouder verwees nog even naar het gesprek van dd. 6 oct.’10 tussen
de vorige portefeuillehouder Maarte Groene en de BVSW werkgroep
werkg
ziekenhuisbuurt, hij melde zich toen zeer ongemakkelijk gevoeld te
hebben, de gebezigde werkwijze van Groene zal hij zich nooit de zijne
maken.
(In
In dat gesprek heb ik namens de BVSW mijn excuses aangeboden aan
wethouder Groene,
, om dat de werkgroep bij het inspreken in de Commissie
vergadering gewezen had op het slecht functioneren de ambtenaren en dat
is in een openbare vergadering een doodzonde naar blijkt) zie het verslag
dd.19-10-’10.
Wethouder Hekman heeft ons
ons duidelijk gemaakt dat hij niet terug
teru wil
kijken wat er allemaal fout is gegaan, dat er een heleboel op div.
niveaus is fout gegaan is een onmiskenbaar feit.
De wethouder maakte ons duidelijk dat we nu een nieuwe fase ingaan,
namelijk de herinrichting van de prachtige locatie aan de BK-laan.
BK
Het Q-team
team heeft zorg gedragen voor prachtige kader/plannen dat na
optimalisatie ook uitgevoerd zal gaan worden.
De wethouder wees op het feit, dat dagelijks veel euro’s
uro’s de poort
p
vloeit
in deze resp. de huidige situatie.

Een nieuwe fase,
Beginnende met een nieuwe naam voor de locatie aan de BK.laan
Het opzetten van een klankbordgroep, met toekomstige bewoners/eigenaren
bewoners
en
omwonende cq hun vertegenwoordigers.
vertegenwoordigers Deze stellen de kaders vast waar binnen
gewerkt gaat worden.
De BVSW werkgroep Ziekenhuisbuurt,
iekenhuisbuurt, in zijn huidige vorm past daar niet in,
als de sloopwerkzaamheden zijn afgerond,
afgerond is de inbreng van de werkgroep tav
de sloop overbodig geworden.
Het Q-team
team wordt opgeheven.
Het stoppen van het tweeweekse overleg.
overleg
Ik wil toch een nuancering
ing aanbrengen tav de werkgroep, ik vind dat er een
upgrade van de werkgroep
erkgroep nodig is,
is “om onze leden/omwonende”
” te kunnen
blijven vertegenwoordigen.
vertegenwoordigen
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De BVSW behoord haar leden die rond het vm. ziekenhuisterrein en de
transportroute wonen bij te staan, een
een naamswijziging van de locatie zal
niets aan onze ondersteuning mogen afdoen.
De BVSW, resp. de werkgroep behoord na aanpassing van de naam in gelijke
mode als de toekomstige bewoners/eigenaren de omwonende blijvend te kunnen
vertegenwoordigen.
Ook tijdens
dens de nieuwbouw zal er op de locatie overlast voor omwonende
ontstaan, de vele transportbewegingen zullen zeker voor overlast gaan
zorgen.
Ik heb altijd gezegd, ook tegen onze vertegenwoordigers in de BVSW werkgroep
Ziekenhuis “de echte overlast begint pas met de nieuwbouw”.
Ook zullen een aantalzaken die tijdens de sloop zijn ontstaan,
waarschijnlijk nog niet af gehandeld zijn.
Mijn voorstel is, de werkgroep tijdig uit te nodigen en hen bij te praten.
De wil / het verzoek van de wethouder is begrijpelijk,
begrijpelijk, maar mag niet
bepalend zijn de besluitvorming van het BVSW– bestuur.

G.J. (Gerard) Tijsmans,
portefeuille herontwikkeling vm. ziekenhuisbuurt.
ziekenhuis

