
Verandering
E

n weer was de gemeen-
teraad boos. Boos over
de manier waarop de

gemeente omgaat met de
belangen van haar burgers.
Dit keer ging het om de
bouw van torenflat De Brug-
wachter.

Het is 11 december 2007.
Nadat een week eerder al een
vernietigend rapport was
verschenen over de affaire
Hortusbuurt, doet de com-
missie Andersson verslag van
haar bevindingen in het on-
derzoek naar het gerommel
door de top van ruimtelijke
ordening/economische za-
ken, hierna te noemen ro/ez.
Beide rapporten samen
schetsen een
onthutsend
beeld van de
gang van za-
ken bij de
gemeente.

’We gaan
hard aan de
slag met een
veranderagenda’, roept bur-
gemeester Wallage dan ook
uit. Het is 8 oktober 2008.
Raadslid Joop Vogel (CDA)
vraagt in de raadscommissie
ruimtelijke ordening waar
het jaarverslag van Meldpunt
Overlast blijft. Hij wil cijfers
zien over de overlast van
studentenpanden. De wet-
houder (Frank de Vries) blijft
het antwoord schuldig.

Een dag later wordt duide-
lijk waarom. Het Meldpunt
Overlast maakt geen jaarver-
slagen meer. Joop Vogel woe-
dend: "Onacceptabel. Zo kun
je als raadslid je controleren-

de werk niet doen, we hou-
den de burgers voor de gek."

Zou de verantwoordelijk
wethouder (Jannie Visscher)
dan wel overlastcijfers we-
ten. Nee, ook zij krijgt de
cijfers niet boven tafel.

Cijfers van studentenover-
last zijn blijkbaar niet be-
kend bij de gemeente.Toch
wonderlijk dat ro/ez de cij-
fers wel kent en in officiële
correspondentie bagatelli-
seert. "Bij nog geen 2 procent
van de studentenpanden is
sprake van ernstige overlast",
weten ze bij ro/ez. Is het
echt? Of worden hier men-
sen in slaap gesust? Lastig
om te controleren. Het is nog

steeds 8 okto-
ber 2008. De
raadscommis-
sie is opnieuw
boos over de
manier waar-
op de ge-
meente in-
spraak heeft

geregeld rond de bouw van
De Brugwachter. Inspraak is
wat anders dan eenzijdig
informeren, krijgt de wet-
houder (Frank de Vries) di-
verse keren naar het hoofd
geslingerd. Maar de wethou-
der, en dus de dienst ro/ez,
komt er wel weer mee weg.
Geen bewoner in de omge-
ving die het op deze manier
wil, maar De Brugwachter
komt er gewoon. In het stad-
huis is in 2008 geen woord
zo loos geweest als het
woord ’verandering’.

’Inspraak wat
anders dan eenzijdig

informeren’

Richold Brandsma


