COLUMN – Zaterdag Live, 30 januari 2021 - Columnist: Peter den Drijver

Zeg over vijftig jaar ‘twintig twintig' en wat zal een Hagenaar je dan antwoorden: toeslagaffaire? Corona?
Trump weg? Revis weg?
Laat die toeslagaffaire eigenlijk niet zien. dat die hele Mark Rutte een luchtspiegeling is voor een apparaat
van parlement en ambtenaren die – als het zo uitkomt – zich keren tegen bevolking en grondwet?
En zal er over 50 jaar eigenlijk nog wel een Hagenaar bestaan? Laat Corona niet zien dat dit land sinds 1945
naast zijn schoenen loopt van eigendunk terwijl het niet in staat blijkt gezondheidstesten af te nemen, de
administratie bij te houden, IC zorg op te schalen, vaccins in te kopen en een vlotte operatie uit te rollen
waarbij 17 miljoen Nederlanders worden beschermd tegen een dodelijk virus?
Een land, dat sinds 1945 naast zijn schoenen loopt maar in 75 jaar overheidsbemoeienis niet in staat is
gebleken genoeg volkshuisvesting van voldoende kwaliteit neer te zetten en ook nog te onderhouden?
Een land, dat in de 21e eeuw kamers nieuwe ministeriegebouwen moet afsluiten vanwege
instortingsgevaar? Een land dat sinds 1945 een arrogante bureaucratie in het zadel heeft geholpen, dat zich
niet van het pad laat brengen door wethouders en kabinetsleden met hun private houdbaarheidsdatum
van 4 jaar?
En leven we niet in een stad waar stagnerende bouwplannen leiden tot eindeloos met hekken afgezette
pleinen, straathoeken, leegstaande gebouwen en de Koekamp? Waarbij de huur van de hekken wordt
betaald door de wethouders, die van ons belastinggeld een lange neus willen trekken naar bezwaarmakers,
die uitsluitend wettelijke middelen inzetten? En leven we niet in een stad waarbij een peperdure
fietsenstalling bij het Centraal Station maar héél even open mag om weer afgesloten te worden terwijl in
de tussentijd wethouders en ambtenaren te beroerd zijn om er gras in te zaaien?
Laten we nog even dicht bij huis blijven.
Onder Joris Wijsmuller als wethouder, leuke vent, goed raadslid maar net zo makkelijk in het pak te naaien
door de ambtenaren. Onder hem dus werd het CID verzonnen. Verzin nou eens een plek waar je een
serieuze hoeveelheid flatjes en kantoren kwijt kan, die allemaal hun boodschappen gaan doen bij
Dungelmann, Otten en de Boterwaag.
En voor dat je het weet eindig je in onaanzienlijke rangeerterreinen met volkstuintjes om al dat beton neer
te zetten. Maar omdat dat allemaal nog te klein is voor de ambitie van de jongens en meisjes, die 4 jaar de
belangrijke pief mogen uithangen moet het ambitieuzer. Het moet aardgasvrij, het moet zonder private
auto’s, het moet groener en voor dat je het weet, staat opvolger Revis computertekeningen van torens te
verkopen van 180 meter hoog met daktuinen, zonder groen in de straten waar permanent wind en
schaduw heerst en waar zich op de begane grond alleen maar ingangen, postbussen, containerruimtes,
trafostations, hydrofoorruimtes, sprinklerpompen, veiligheidstrappenhuizen en een enkele domino’s pizza
of fit-for-free bevinden. En Revis heeft blijkbaar nog nooit door een aannemer een dakkapel laten bouwen
op zijn huis bij Clingendael, dus die maakt het liefst – ‘kijk mij eens een hele pief wezen’ –
ontwikkelafspraken met aannemers nog vóórdat precies duidelijk is wat waar en hoe gebouwd kan worden.
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Bij Spuiforum/Amare liet hij de stad voor sommige dingen drie keer betalen simpelweg omdat hij vergeten
was wat hij al betaald en besteld had. En hij verkocht dat heel stoer met de term ‘package deal’. Van òns
geld hè!
Wethouders zijn obers. De ambtelijke staf is het keukenpersoneel. En u en ik, wij zitten in het restaurant,
te wachten wanneer er eindelijk eens wat uitgeserveerd wordt wat we bij de verkiezingen hadden besteld.
Die wethouders en gekozenen krijgen binnen die vier jaar lopende plannen van hun verre voorgangers
voorgeschoteld, die ze moeten uitserveren. Ze mogen het opwarmen en moeten het met een beitelgrijns in
hun bewoordingen aan ons verkopen. Terugsturen naar de keuken durven ze niet want dan kunnen ze in
die 4 jaar niks laten zien. De uit te serveren plannen omgooien kunnen ze niet, omdat ze het inzicht en de
kennis niet hebben. En de smaak evenmin, maar dat is een ander hoofdstuk.
Afgelopen jaren heeft Boudewijn Revis zich enorm vertild aan Spuiforum/Amare, dat Wijsmuller hem naliet
en hij heeft zich vertild aan het Koningin Julianaplein, dat hem was nagelaten door Marnix Norder en
Karsten Klein. Revis was een sterk wethouder met zijn militaire opleiding, maar de keukenchef is niet onder
de indruk van gebullebak door een ober, laat staan de klandizie van het restaurant...
Revis was de sluwe vos die de wethouders de Mos en Guernaoui van hun bed liet lichten en die bij monde
van een Groen Links marionet, de hele partij de coalitie uit liet gooien. Maar rond dezelfde Revis was een
wespennest ontstaan dat de Haagse VVD in maart 2022 zou opbreken: hij sloot een reeks overeenkomsten,
die de stad een behoorlijke schadepost kunnen gaan opleveren in Binckhorst en binnenstad. Een
hondstrouwe onnozele ambtenaar werd voor de bus gegooid, maar dat hield het college niet uit de wind.
Revis’ pogingen om het rekenkamerrapport over Spuiforum/Amare binnenskamers te houden lukten
evenmin en om schoon schip te maken werd de incompetente VVD burgemeester Krikke interim vervangen
door de VVD’r Johan Remkes. Remkes zegde Revis de wacht aan en suggereerde hem te gaan solliciteren.
Tegelijkertijd zocht de VVD een definitieve VVD burgemeester die om het lokale VVD blazoen te
ontsmetten vóór de verkiezingen van 2022. maar die van Zanen lijkt er vooralsnog niks aan te doen.
Allemaal sneu en ik moet bekennen, dat alle partijen in de Haagse Gemeenteraad met dit soort gedoe te
maken hebben. Aan de ene kant worden die partijen bevolkt door onwetende ijdeltuiten en aan de andere
kant met linke loetjes, die met één been in de gemeentepolitiek op het Buitenhof staan en met het andere
been leunen op de politiek op het Binnenhof: onze raadszaal is slechts hun trainingslokaal.
Hier in Escamp serveert Martijn Balster een prak uit waar zijn voorganger Noordanus mee was begonnen:
kan je Zuid-West vernieuwen zonder dat je de ziel eruit haalt. In het raadsdebat hanteerde Balster dezelfde
aanpak als Revis: reageer op kritiek en suggesties eenvoudigweg door te zeggen dat je alles zegt ‘mee te
nemen’ maar ‘dat we hier natuurlijk wel een verdichting gaan uitvoeren’. Ehhh, waarom KIES je niet Martijn
en waarom zeg je niet vooraf eenvoudigweg dat niet àlles kan.
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Nu ga je straks in het verkiezingsdebat zeggen dat niet alle ambities haalbaar zijn gebleken, maar dat we nu
voor al die Haagse woningzoekenden eindelijk woningen hebben bijgebouwd. Wat Revis deed bij de
omgekochte nieuwbouw naast de Vuurtoren klinkt allemaal teveel als Ge-Hugo-de-Jonge.
Komend jaar wordt een mooi jaar: de Haagse politiek bezorgt zich net als 8 en 4 jaar geleden weer een
verkiezingsissue; daar zorgen ze altijd zelf voor. Acht jaar terug was het ‘het Spuiforum’, dat de wethouders
hadden besteld maar waarvoor geen geld bleek. En 4 jaar terug was het verkiezingsissue de gelogen
overeenkomsten over OCC/Amare waar stiekem enorme bijbetalingen bij bleken te zijn gedaan inclusief
contractbreuk.
Dat Amare moet dit jaar in september opengaan, maar binnen het stadhuis hebben ze het al over
november. En reken er maar vast op, dat daags na de verkiezingen de roep komt om het gebouw op
belangrijke punten te verbouwen om de rentabiliteit te vergroten.
De toeslagaffaire, de pandemie hebben ons land gewezen op onze kwetsbaarheid, op onze incompetente
bestuurders die alleen maar doen alsof ze besturen terwijl ze gewoon uitserveren wat de keuken hen
aanbiedt. Amare, CID en Zuid-West zijn operaties waarbij bestuurders plannen uitserveren zonder
draagvlak, zonder de inhoudelijke bezwaren werkelijk te doorgronden die vanuit de stad worden
aangedragen.
Dat is geen oproep tot rellen, maar een appèl aan bestuurders: wie in de Haagse Raad betoont zich een
Pieter Omtzigt? Wie durft te de-escaleren tussen volk en bestuur, tussen Demos en Cratie?
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