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Gemeenteraad donderdag 5 juli 2018.
Inspraaktekst van Michiel Ponjee

Dames en heren van de gemeenteraad en het college,
Het is niet de eerste keer dat ik vanaf deze plaats tot u spreek.
Afgelopen maandag ben ik ook nog samen met enkele andere
buurtbewoners bij de fracties langs geweest.
In herhaling zeg ik nogmaals dat met onze zienswijze op de plannen van
de Hotels van Oranje, onvoldoende rekening is gehouden.
Verder staat in de Nota van Beantwoording een opmerkelijke zin, welke
specifiek op mij slaat.
Er staat letterlijk in de tekst: “dat de bewoner van de Parallel Boulevard 306
had kunnen weten dat hier iets op stapel stond”.
Kortom, hier wordt eigenlijk gesuggereerd dat ik geen recht van spreken
heb.
Ik woon in mijn huis aan de Parallel Boulevard 306 al sinds het begin van
2012.
Op dat moment gold duidelijke vastgelegd beleid, waarin uitgangspunten
zoals “menselijke maat” en het begrip “ingetogen” leidend zijn. In de
schetsen die ik toen onder ogen kreeg, stond de woontoren nog aan de
koningin Wilhelmina boulevard.
Belangrijke onderwerpen als de duintuin, gevoel van open ruimte, verloop
naar de bestaande bouw, parkeergage onder het maaiveld, allemaal plus
punten die uw raad heeft onderhandeld in 2013.
Kortom, ik waande mij dus volledig beschermd door het bestaande beleid
en de gemaakte afspraken bij de koop van mijn woning.
De bevolking mag het bestuur aan dit beleid houden, want beloofd is
beloofd.
Nu moet ik constateren dat de thans aan de orde zijnde plannen 180
graden zijn gedraaid. Bijvoorbeeld:
- De hoogste woontoren komt niet aan de kant van de koning Wilhelmina
Boulevard maar aan de parallel boulevard;
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- Van een menselijke maat is geen sprake, het hoogste gebouw is 37 mtr
hoog op slechts ca. 25 mtr van de bestaande woningen. Waarvan de
gemiddelde hoogte 6 meter is. Een verschil van ca. 31mtr.
- Ook de duintuin is ingeruild voor de muur van de parkeergarage waarop
een gebouw ter grootte van mijn woning realiseert kan worden.
- Hierdoor is er geen stedenbouwkundige inpassing naar het oude
zeedorp.
- Bovendien zijn er nogal wat wijzigingen in het plan Jan van Henegouwen.
Mijn woning is compleet ingesloten in de genoemde plannen.
De impact van dit bouwplan is voor omwonende nogmaals onvoldoende
belicht.
U heeft recent een motie aangenomen om de zienswijzen van
omwonenden ondergeschikt te maken aan deze bouwplannen, wij ervaren
dit, als het weg duwen van onze belangen.
Legt u ons nou is uit hoe het mogelijk is dat al onze inspanningen tot geen
enkele aanpassing hebben geleid?
Dank voor uw aandacht.

