COLUMN – Zaterdag Live, 15 mei 2021 - Columnist: Peter Drijver

Haags Samenspel
Gemeentelijke nota’s worden doorgaans van vrolijke populistische slogans voorzien
zodat in zo min mogelijk woorden de positieve grondhouding van het bestuur wordt
gecommuniceerd aan de Hagenaar met een kleine woordenschat.
De gemeente participeert een eind weg met denktanks, labs, klankbordgroepen,
webinars en altijd weer komt het erop neer dat het bestuur maar wat doet zonder dat
de Hagenaars van te voren ook maar iets is gevraagd. Dan blijft er niets over dan
beroep- en bezwaarprocedures waar de gemeente diepe zakken heeft om de
landsadvocaat voor te laten opdraven want je moet niet denken, dat de ambtenaren
en de wethouders het eens niet bij het rechte eind zouden hebben.
Haags Samenspel is een mooi woord voor een arrogant en zelfgenoegzaam apparaat
waar elke 4 jaar een nieuwe glimlachende wethouder staat te shinen.
Maar wanneer u slechts de excuustruus blijft waarom zou u uw vrije tijd in
participatietrajecten stoppen?
Dat Haagse Samenspel bestond deze week uit het afserveren in een dikke 600
pagina’s voor een oplossing voor de verkeersknoop bij Madurodam. Het
gemeentebestuur heeft wél toegestaan, dat Madurodam in de Scheveningse bosjes
mag uitbreiden met schepen en vliegtuigen op ware grootte, maar de natuur
versterken en verfraaien is géén deel van die deal.
Een sterk alternatief dat door SOS den haag is ingediend moest op last van de
gemeenteraad mede worden doorgerekend, maar dat is gemakshalve niet gebeurd.
Én we kregen de gemakzuchtige en geanonimiseerde beantwoording terug van de
vele zienswijzen tegen de aanleg van lijn 16 van Zorgvliet tot Grote Kerk.
Het bestuur blijkt weer eens onfeilbaar.
Verder kwam deze week het plan in de openbaarheid om op Sorghvliet – in het rijksbeschermde voortuintje van het rijks-beschermde Catshuis, waar Mark Rutte zijn PR
medewerkers voor 6 jaar zou mogen huisvesten in een 20 meter hoge tijdelijke
kantoorflat. De stukken zijn vertrouwelijk dus je mag een zienswijze indienen zonder
in te zien. Het gemeentebestuur heeft natuurlijk het standpunt al bepaald dat ze dit
gaat toestaan en haar zorgplicht voor monumenten opzij zet.
Gisteren werd bekend hoe die renovatie van het Binnenhof gaat ingrijpen in onze
stad. Niet alleen komt er een populistische steigerpijp constructie op de Mauritstoren
van het Stadhouderlijk kwartier – naast de haringkar zeg maar– ook komt er een
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doodlopende stinksloot als beveiliging tegen het Haags Rapalje.
Onder het pleintje tegenover Meddens komt een gebouw zodat er geen boerenmarkt
meer kan, maar ook geen bomen kunnen worden geplant waar Det Regts voor pleitte.
Dat alles wordt verpakt met een roze strik als cadeau aan de stad, mits die stad het
rijk een vergunning ervoor geeft natuurlijk...
Verder kreeg ik deze week de stukken voor een rechtszaak tegen de gemeente Den
Haag, waar men de hand gelicht heeft met de vastgestelde parkeernota’s en een
naburige ontwikkelaar een vrijstelling van de parkeereis had toegestaan.
Twee weken terug zaten we bij de Raad van State, omdat de Gemeente de Raad
onjuist heeft voorgelicht ten aanzien van de mogelijkheid de Koekamp te ‘verparken’.
Volgende week zitten we bij de Adviescommissie bezwaarschriften omdat een
ontwikkelaar in Rijksbeschermd stadsgezicht tegenover Panorama Mesdag de hoogte
van 15 meter van ongemotiveerd mag overschrijden tot 24 meter.
Woensdag jl een raadscommissie vergadering waar Saskia Bruines en Anne Mulder,
wethouders van D66 en VVD, allebei bijna teleurgesteld meesmuilden, dat ze echt niet
anders kunnen dan alle vrijkomende grond en gebouwen te herbestemmen voor
hotelgasten maar niet voor de u bekende woningzoekenden.
Heeft U die wethouders wel eens gesproken?? Bent U Jan van Zanen wel eens
tegengekomen bij de slager? Bestaan ze wel? Zijn het geen deep-fakes op de stream
van de raadsvergadering? Net als die kartonnen Ruttes die nu op Marktplaats staan?
Iets meer dan een jaar terug nam Johan Remkes afscheid en in een interview zei hij
dat hij het gebrek aan integriteit en de schadelijke bestuurscultuur had aangepakt: “ik
heb het licht aan gedaan in het kippenhok”.
Jan van Zanen lijkt het weer te hebben gedoofd en alle raadsfracties geven geen
sjoeger. Te zeer medeplichtig aan een cultuur, waar ze zijn ingerold. En waar ze elke
4 jaar in campagnetijd weer de handen moeten wassen in de buurten.
De Haagse Raad lijkt op de Tweede Kamer waar 150 jongens en meisjes angstvallig
hun mond houden nu de kloof tussen burger en overheid zich verder heeft vergroot.
Gaat u straks wel stemmen? Haags samenspel: ammehoela.
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