COLUMN – Zaterdag live 28 oktober 2017 – Columnist Peter Drijver
Schoon drinkwater
Over het drinkwater zullen we het straks nog even hebben. Maar ander nieuws deze week was zo
verontrustend dat ik dat met u wil delen.
De Haagse levenseindekliniek kan de vraag niet aan, kopte Omroep West. En dát kort nadat bekend werd
dat de inwoners van Den Haag naar verhouding erg ongelukkig zijn met hun levensomstandigheden.
Ook zonder GenX in ons drinkwater waren er deze week voldoende redenen om als Hagenaar te gaan
twijfelen aan de zin van het leven als we de Haagse politiek moeten geloven. En dan bedoel ik niet het
Wilhelmus-van-Nassauwe kabinet waarbij D66 het referendum wil afschaffen omdat de bevolking wat
anders wil dan de politieke elite.
Nee ik bedoel de Haagse blunderput van ons college.
De stemvee-meerderheid van de Haagse gemeenteraad vindt het goed dat de HTM met onzin-argumenten
de bomen ter weerszijden van lijn 1 langs de Scheveningseweg mag omzagen. Diezelfde meerderheid van
de stemvee-coalitie stemt zwijgend in met een onzorgvuldig uitgewerkt plan voor spoorvervanging langs
grote kerk en eeuwenoud raadhuis waardoor grote schade op korte termijn onontkoombaar is. De HTM lijkt
hier de dienst uit te maken, drijvend op een ressentiment van PCC-cars en strippenkaart.
Dat college probeert Hagenaars aan te praten dat ze hun huis, tuin, uitzicht en gezelige buurt moeten
afstaan om hier 50.000 mensen te gaan huisvesten in energieslurpende en schaduwbrengende peperdure
hoogbouw.
Wwethouder Wijsmuller vroeg architect Winy Maas een ideetje en die tekende een traliehek van torens om
het Haagse Bos. De pleuris brak terecht uit en Wijsmuller relativeerde meteen dat hij het niet zo bedoeld
had.
Terwijl van die 50.000 zielige woningzoekenden volgens de afdeling gemeentelijke statistiek vermoedelijk
40.000 personen laag opgeleid zijn met een migranten-achtergrond. En die die verschrikkelijke hoogbouw
dus ook nooit zullen kunnen betalen.
Net als de separatisten van Catalonië doet het college alsof die 50.000 Hagenaars-in-spe niet in Nederland
gehuisvest kunnen worden: niet eerder is de nationalisme-kaart op een lokale schaal zo grof gespeeld.
Een paar jaar terug schreef iemand in Den Haag Centraal dat alle hoogbouw hier totopheden is
gerealiseerd met oneigenlijke subsidie van gemeente en rijk.
Het plan van Wijsmuller om het tekort van zijn Spuiforum op te vangen met de bouw van een viertal torens
langs de Schedeldoekshaven heeft daarom grote averij opgelopen. In maart jl had de bouwvergunning
onherroepelijk moeten zijn. Er is in werkelijkheid nog niets ingediend ondanks het feit dat het stemvee van
de coalitie inmiddels een miljoen subsidie heeft toegeschoven. Logisch omdat je aan hoogbouw niet zoveel
kunt verdienen dat de oplopende tekorten van dat Spuiforum erdoor gedekt worden. Maar HSP, VVD en
D66 houden stijf hun lippen op elkaar als het erom gaat de checks and balnces te doen van dat Spuiforum.
Al meer dan 2 jaar vragen ze voor de bühne om te verwachten exploitatiecijfers die maar niet komen. Al
meer dan twee jaar houden ze onder de pet dat met de keuze voor aannemer en plan gefraudeerd is.
Omdat in maart volgend jaar een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen, komt er ook een nieuw stemveeverbond in die gemeenteraad. En om die redenen willen partijen en wethouders onderling elkaar nu wel
een dolk in de rug steken.
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En om dat bloed op te ruimen mogen we blij zijn met veel goed en schoon drinkwater uit onze mooie
duinen.
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