COLUMN 25 september 2021 - Burendag

‘Of we nu de krant openslaan of het journaal bekijken: na de Tweede Kamerverkiezingen
lijkt het wel alsof toute Nederland bij die verkiezingen grotelijks gefopt is. Misschien komt
het omdat er geen objectieve VN-waarnemers aanwezig waren die ons tijdig konden
wijzen op het verkiezingsbedrog met de toeslagenaffaire, de wooncrisis, het gejok over
buitenlandse militaire steunoperaties, het gaswinning debacle in Groningen, de fiscale
bevoordeling van grote multinationals, het gekonkel over Pieter Omtzigt.
Dat het vertrouwen in de landelijke politiek diep is gedaald nadat de hokjes rood
gekleurd werden komt omdat noch de pers, noch de volksvertegenwoordigers in het
parlement in staat blijken de dribbel van Mark Rutte te stoppen. En volgens de ijzeren
logica van het neuzen tellen van de verkiezingen zit die Rutte weer op de troon.
Of we nu Den Haag Centraal openslaan of Omroep West bekijken: na een collegeperiode
van 4 jaar lijkt het wel alsof de hoeden én petten van Den Haag grotelijks gefopt zijn.
Misschien komt het omdat parlement en regering een stad van meer dan een half miljoen
mensen de soevereiniteit geven om zichzelf te duperen. Niemand van buiten wees ons
erop dat het college jarenlang fraudeerde met de vastgoedlobby.
Denk aan Omar Munie, aan Legoland waar het zogenaamde stadsbelang als alibi is
gebruikt om de vastgoedlobby te dienen. En denk aan de Energieacademie waar het geld
naar ambtenaren en ingehuurde regelaars ging en niet naar de stukadoors-in-opleiding.
Denk aan het Koningin Julianaplein voor het Centraal Station waar het college het plein
verpatste aan een ontwikkelaar, er alvast een fietsenstalling voor de stad maakte maar
waar de ontwikkelaar niet de afgesproken foeilelijke torens op wil bouwen.
En om haar gelijk te halen liet het college er een gehuurd hek omheen zetten zonder er
gras in te willen zaaien.
Denk aan Amare oftewel Spuiforum, komende week gaan we horen of er een
raadsenquête gaat komen die 10 jaar voorjokken van de burgerij en dealtjes met de
bouwlobby gaat blootleggen. Denk aan de bouwplannen Koekamp waar het college al 2
jaar de huur van hekken betaalt van ons geld om te laten zien dat de bezwaarmakers
zeurkousen zijn. Denk aan de dealtjes rond vastgoedprojecten op de Binckhorst en rond
Hollands Spoor en de plotseling van de radar verdwenen wethouder Boudewijn Revis…
Denk aan het voornemen om de hoerenstraten uit het centrum eindelijk op te ruimen
maar waar dit college 4 jaar lang volstrekt zinloze rapporten, ontwerpen en spreadsheets
voor heeft laten opstellen. Denk aan lijn 16 waar een handvol wijken voor moeten
vloeden omdat er te brede en te zware trams zijn ingekocht en grootaandeelhouder
college van B&W blind de HTM volgt dat ooit groot werd met een zeer fijn vertakt
netwerk van kleine lieve trammetjes.
Johan Remkes zei het als interim-burgemeester van Den Haag al dat de bestuurscultuur
in het stadhuis verrot is. Wethouders ordonneren naar een werkvloer beneden hen waar
een angstcultuur heerst en iedereen zijn eigen kleine taakje afgrendelt.

Het college is geen team en geen college want daar had burgemeester Pauline Krikke
geen notie van. Jan van Zanen zien we de joviale burgervader uithangen maar in het
stadhuis worden de bakens niet verzet.
Johan Remkes heeft intussen het licht aangedaan van het kippenhok va de provincie
Limburg en is deze week nog drukdoende met het aansteken van de lampen in het
kippenhok van Mark Ruttes Torentje.
Als Hagenaars hebben we veel vertrouwen verloren in Rijk, Provincie en Gemeente. Maar
vandaag worden we met een tik teruggebracht in het NU. Vandaag is er een perspectief –
en dat is dichterbij dan U denkt. U zit er zelfs naast.
Vandaag is de dag die ons wegvoert van cynisme, van dwingelandij, ons wegvoert van
escalatie, egoïsme en eenzaamheid. Voor Nederland en voor Den Haag in bijzonder is
BURENDAG de belangrijkste dag van het jaar. Ongeacht of we brildragend, gekleurd,
godsdienstig of legaal hier zijn wijst de BURENDAG ons op onze belangrijkste vrienden:
diegenen die het dichtste bij ons staan. Of het nu uw buren zijn op uw portiek, in uw
straat of aan uw galerij, wees hoffelijk naar hen en bespreek uw gezamenlijke ideeën
over uw buurt.
Alleen elkaars BUREN kunnen een buurt verbeteren en verfraaien, zorgen voor een
betere school, fietsenstalling of meer bomen en minder vulles op straat.
Met uw en mijn buren kunnen we onze leefbaarheid verbeteren.
Kunnen we nee zeggen tegen sloop en dure en afzichtelijke nieuwbouw, met uw en mijn
buren kunnen we laten zien wie hier in de gemeenteraad vertegenwoordigt moet worden.
Iedereen een hoopvolle BURENDAG gewenst en doe hen de lieve groeten van me.

