Al meer dan 3000 steunbetuigingen; manifestatie groot succes
Ontwikkelaar Pinnacle wil niet meewerken aan groen alternatief
Wij moeten door met de strijd
Het comité Stop de bouwwoede - Westerpark Groen is opgericht om de plannen voor
de ontwikkeling van het voormalige ING-terrein aan de Haarlemmerweg aan te passen,
zodat hier een echte groene wijk ontstaat. Waarbij het Westerpark niet wordt aangetast,
maar juist verbeterd. Het comité, bestaande uit buurtbewoners, volkstuinders en
gebruikers van het park, eist daarom:
 geen nieuwe torenflat, maar de ontwikkeling van het onbebouwde parkeerterrein tot
volwaardig onderdeel van en een groene toegang tot het Westerpark
 geen autoverkeer in het park, maar een autovrije woonwijk, mét sociale
huurwoningen
 minder massale nieuwbouw en ruimte voor het Brettenpad
Hoe staat het ervoor?
Ongeveer een maand geleden begonnen we folders uit te delen en handtekeningen te
verzamelen onder een petitie. De respons is enorm: in drie weken zijn meer dan 3100
handtekeningen gezet; ruim 1700 op de website en meer dan 1400 mensen hebben op
straat de petitie ondertekend. Opvallend is dat niet alleen parkgebruikers, maar
nagenoeg geen van de buurtbewoners op de hoogte bleek te zijn van de exacte plannen
voor dit terrein.
Manifestatie en media
Om die plannen en onze ideeën voor verbetering meer bekendheid te geven, hingen we
spandoeken op en organiseerden we op zondagmiddag 25 september een manifestatie op
het parkeerterrein. Met toeters en bellen geopend door de Fanfare van de Eerste
Liefdesnacht. Het grondvlak van de vermaledijde toren was met linten en ballonnen
gemarkeerd; alleen de geplande hoogte van 44 meter konden we door de harde wind
niet halen. Dus wezen we naar de bestaande toren van Arthur Staal, die er bij de
verbouwing nog enige meters bovenop krijgt en aan alle kanten wordt verbreed.
In de loop van de middag bezochten héél veel geïnteresseerden het manifestatieterrein.
Daar waren activiteiten voor kinderen en kramen met informatie over de alternatieven.
Op de vloer verscheen een kleurrijk pop-up park van stoepkrijt. Multi-muziektalent en
buurtbewoner Leopoldo da Silveira gaf een percussieworkshop. Honderden passerende
fietsers en wandelaars stopten om de informatiefolder aan te pakken en ter plekke
werden ruim 600 handtekeningen onder de petitie gezet.
Als slotakkoord liep een lange stoet onder aanvoering van Da Silveira met veel tamtam
zeven rondjes om het uitgezette grondvlak, teneinde de plannen voor de ongewenste
torenflat, gelijk het Bijbelse Jericho, te laten instorten…
In de dagen rond de manifestatie verschenen diverse artikelen in de media en werd
aandacht aan ons protest besteed in Telegraaf en Echo en op AT5 en Salto. De
belangstelling blijkt groot!

Hoe reageert de ontwikkelaar?
De ontwikkelaar van het terrein, Pinnacle, geeft echter geen krimp. Nog voor we deze
protestmanifestatie organiseerden, gaf de projectleider al aan dat onze eis voor een
volwaardige groene invulling van het huidige parkeerterrein (in plaats van de bouw van
een torenflat met dure woningen) voor hem geen optie en dus niet bespreekbaar was en
is.
En wat doet de gemeente?
Op 27 september gingen we naar de bestuursvergadering van stadsdeel West. Daar
hebben we erop gewezen dat het participatieproces van de ontwikkelaar ontoereikend en
partijdig is. Leden van het comité hebben aan werkgroepen meegedaan en geconstateerd
dat het merendeel van de deelnemers het oneens is met de bouw van een torenflat op
het parkeerterrein, ruimte wil voor het Westerpark en een autovrije wijk. Verder is er
sprake van een slecht uitnodigingsbeleid, gebrek aan informatievoorziening vooraf, geen
onafhankelijke voorzitter, een verbod op het bespreken van alternatieven, en nergens is
een duidelijk evaluatieverslag te vinden.
Los daarvan vinden we de hele inspraakprocedure – waarvoor de gemeente uiteindelijk
verantwoordelijk is! – niet geslaagd. We hebben het bestuur van het stadsdeel daarom
gevraagd op korte termijn met de buurt en ons comité rond de tafel te gaan om de
plannen en alternatieven te bespreken. De uitkomst daarvan kan vervolgens worden
meegenomen in het voorontwerp bestemmingsplan. Dat moet namelijk uiteindelijk door
de gemeenteraad worden vastgesteld in een definitief bestemmingsplan. Maar het
stadsdeelbestuur wil ons niet ontvangen. Wel is op korte termijn een gesprek beloofd
met de voorzitter, Gerolf Bouwmeester.
Dit betekent dat we waarschijnlijk binnenkort een panklaar, grotendeels door de
ontwikkelaar opgesteld voorontwerp bestemmingsplan krijgen voorgeschoteld. Dit zal zijn
grootschalige bouwplannen mogelijk maken. Wij gaan ons daarop voorbereiden, blijven
alternatieven ontwikkelen en onze visie delen met partijen die van belang zijn. We
hebben het stadsdeelbestuur verteld dat het risico op allerlei moeizame procedures zo
steeds groter wordt. Aangezien we ons niet zomaar neerleggen bij de plannen, die het
behoud en versterken van een groen Westerpark onnodig ernstig verstoren.
Hoe nu verder
We verwachten dat het voorontwerp bestemmingsplan over enkele weken wordt
gepubliceerd. In verband hiermee is de einddatum voor het ondertekenen van de petitie
verlengd tot 25 november 2016. Intussen blijft het van belang bekendheid te geven aan
de plannen en onze alternatieven en zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen.
Dus zegt het voort, zegt het voort: Stop de bouwwoede - Westerpark Groen!
www.westerparkgroen.nl Voor meer informatie: Eric van der Putten,
ericputten@gmail.com of Katrien de Klein 06-29513892

