Sketch – Democratie en mijmeren over een dood paard en een boom

Welkom….Goede avond dames en heren. Wij hebben speciaal voor deze avond een stuk geschreven
en het gaat over een meisje, een Zeeuws meisje en over een bestuurder.
Het stuk gaat over: Democratie en mijmeren over een dood paard en een boom
Zeeuws Meisje:
Een verre voorvader van mij ”Witte van Haemstede” bastaardzoon van Floris de V, verdreef in 1304
de Vlamingen uit Holland. Jacob van Lennep heeft daarom in 1817 bij zijn huis “Huize Mandpad” een
gedenknaald geplaatst.
Ruim 2 eeuwen later leefde Adriaan Pauw, ridder en Heer van Heemstede. Hij werd in 1646
Raadspensionaris van Holland en West Friesland en sloot als diplomaat in 1648 de Vrede van
Munster. Dat had het einde van de 80 jarige oorlog tot gevolg. Ik mag hem bij U introduceren:……”
Heer Pauw, Wat heeft U allemaal voor Heemstede gedaan .?”
Adriaan Pauw:
Ik zorgde voor transportmogelijkheden: de Zandvaartkade, de Blekersvaart, stichtte de Oude Kerk en
de Voorwegschool en zette mij in voor Bestuur en Rechtspraak. Dit heeft Heemstede en de regio een
enorme impuls gegeven. Nu heb ik vernomen dat de Raad van Heemstede beter en democratischer
wil samenwerken met zijn burgers. Ik vernam: De ontwikkeling van Plein 1 en de moderne inzichten
t.o.v. de bibliotheek. Er zijn buurtfeesten. Prachtige initiatieven. En……….. er is een doodpaard. Waar
ligt dat paard, Zeeuws Meisje?
Zeeuws Meisje.: Tja dat is een heel verhaal over een gebouw van een landelijk, bekend architect
Dick Greiner. Zijn Haarlemse huishoudschool is een rijksmonument. Hij ontwierp ook ons oude
Postkantoor, die in 1959 in gebruik werd genomen. Het gebouw had een mooi glasschildering .
Adriaan Pauw: Dat is allemaal niet niks. Wat heeft dat met het dode paard te maken?
Zeeuws Meisje: De Heemsteedse Raad heeft aan eind vorige eeuw besloten, dat er in de winkelstraat
4 hoog gebouwd mag worden. In 2012 is dit gebouw de monumentenstatus onthouden en hoeft er
ook geen sloopvergunning te worden aangevraagd. Ook zit er een zwaar betonnen kelder onder.
Zulke kelders werden veelal gebouwd onder grote gebouwen als schuilkelder tegen nucleaire
dreiging. Ook deze kelder wordt mee gesloopt.
Adriaan Pauw…..Oej oej joei, ik voorzie met deze besluitvorming, dat de burgers in de penarie zitten:
Veel sloopherrie, veel zwaar materiaal door de straten . Hebben de burgers dan in 2012 geen
inspraak gekregen? Ik hoorde dat de Gemeente nu zo graag goed contact wil. Er zijn toch best
weldenkende mensen met goede ideeën? Heeft de gemeente en de burgers toen zitten slapen?.
Zeeuws meisje: Als burger hebben we in 2012 ook niet kunnen voorzien, dat de Gemeente de regie
uit handen gaf aan de toekomstige project ontwikkelaar. De Vereniging van Oud Heemstede en
Bennebroek kwam er zelfs niet aan te pas. EN DAT IS NU TREKKEN AAN EEN DOOD PAARD
GEWORDEN.
Adriaan Pauw …Ja, ik zie nu dit dooie paard. Dit gebouw is nu gedoemd ter ziele te gaan. De
projectontwikkelaar houdt zich aan de gemeentelijke voorschriften, sloopt, bouwt 4 hoog en doet
keurig zijn werk. Er blijft voor de omwonenden niets anders over dan de zoete koek te slikken.

Zeeuws Meisje…. Heer Pauw, zijn er dan geen betere wetten te bedenken en kan een besluit worden
herzien?
Adriaan Pauw….De gemeente wil een betere democratie. Spreek ze hierop aan.
Zeeuws Meisje….Maar het is nu mosterd na de maaltijd .Wat adviseert U?
Adriaan Pauw…..Er zijn 3 zaken
Ten eerste: Bij bestemmingsplannen zo de vroegtijdig de burgers erbij betrekken
Ten tweede: Participatie van burgers betekent dat de gemeente wel sturing moet geven in de vorm
van mankracht en financiële middelen
Punt 3 Heden ten dage wordt de roep om een andere bestuurscultuur steeds sterker en breder dan
ooit te voren. Laten wij deze kans ons voorbij gaan, dan neemt cynisme onder burgers en
ambtenaren toe en verergert het wantrouwen in de politiek.
Zeeuws meisje: Burgers hebben best goede ideeën. Het is zo tegenstrijdig wat de Gemeente wil,
participatie van burgers tegenover een vastgetimmerde gemeente verordening met regie, die uit
handen wordt gegeven. Dat wordt zo nooit goede lokale democratie. En aan een mooier Heemstede
werken we samen en HOE DOEN WE DAT?
Adriaan Pauw……Jullie hadden nog een boom?
Zeeuws Meisje….. 1 prachtige Haagbeuk en 1 boom, die samen op de monumentenlijst staan in een
tuin achter het oude Postkantoor. We vrezen, dat als bewoners dat als de kelder wordt gesloopt dat
de waterstromen onder de grond anders gaan lopen. We zien in het verschiet een dooie boom.
Adriaan Pauw…..Een dooie boom, een dood paard en zoals het nu loopt… dooie democratie, daar
moet wat aan gedaan worden en dat is een hele kluif. Ik wens jullie VREDE en Geluk. En een advies
tot slot: Gemeente Heemstede: Wees zuinig op jullie bijzondere gebouwen en geef steun aan goede
democratie. Dit gaat ons allen aan.

