Bericht aan supporters Westerpark Groen, buurtbewoners en tuinders,
Toren op Kavel X is omgevallen! We gaan door met Westerpark Groen!
Beste allemaal,
Het is gelukt: er komt geen nieuwe torenflat in het Westerpark! De gemeenteraad heeft
gisteren besloten niet in te stemmen met het bebouwen van het parkeerterrein naast de
voormalige ING-toren aan de Haarlemmerweg. De bestemming van Kavel X blijft voor nu
parkeerterrein.
Onze grote dank gaat uit naar Groen Links, Partij voor de Dieren, SP, PvdA, CDA, en
Partij van de Ouderen die dit met een amendement mogelijk maakten. VVD en D66
waren tegen. Daarnaast is er met algemene stemmen een motie aangenomen waarin
wordt gevraagd om bij de verlegging van de waterkering geen ecologisch knelpunt te
laten ontstaan.
Niet al onze wensen zijn ingewilligd: we vroegen om een autovrij Westerpark West,
waarbij door het respecteren van rooilijnen de bomen aan het Brettenpad niet bedreigd
worden en met het hanteren van een duidelijke groennorm deze woonwijk ook echt
onderdeel wordt van het park. Daarnaast zijn de effecten van de voorgestelde verlegging
van de waterkering niet duidelijk en mogelijk nadelig voor de omgeving.
Verder moeten we de komende periode ook over andere zaken de vinger aan de pols
houden: hoe gaan we verder om met het bestemmingplan? Hoe gaan we om met
gemeente en ontwikkelaar bij de invulling van het parkeerterrein? Hoe wordt de
transformatie van de oude kantoorpanden en de maaiveldinrichting verder ontworpen en
gerealiseerd? Eén ding is zeker ook duidelijk geworden en erkend: het participatieproces
dat, onder regie van het bestuur van het stadsdeel, gevoerd is door de
projectontwikkelaar is ver beneden de maat geweest. Dat laten we niet nog eens
gebeuren.
De afgelopen 2,5 jaar heeft het actiecomité Stop de Bouwwoede - Westerpark Groen! –
bestaande uit buurtbewoners en tuinders – keihard gewerkt: vergaderd, geparticipeerd
tijdens ‘voorlichtings’bijeenkomsten, handtekeningen verzameld, ingesproken, brieven,
nota’s en zienswijzen geschreven, leden van de bestuurscommissie West en
gemeenteraadsleden geïnformeerd, informatie verspreid en aansluiting gezocht via
sociale media et cetera. Graag willen we ook al onze supporters hartelijk danken voor
hun steun. Dit succes is alleen mogelijk gemaakt door samen deze strijd aan te gaan!
Wij gaan door als actiecomité Westerpark Groen!. We blijven jullie informeren over onze
plannen en activiteiten!

