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Een onstuimig jaar met een aantal pogingen om een passende structuur te vinden waarin alle belangrijke beleidsterreinen de aandacht
zouden krijgen die noodzakelijk was.
Nu er een heldere doelstelling was geformuleerd konden we aan de slag. Er is 12 keer vergaderd waarbij veel tijd besteed werd aan de
terugkoppeling van de overleggen met derden. Hierbij sprongen een aantal activiteiten in het oog, in willekeurige volgorde: de inrichting
van de Zonnehof, de ombouw van het GGD-gebouw, de eindbestemming van het Rietveldpaviljoen, de ontwikkelingen rond de haven
(vooral in stedenbouwkundige zin), de verkoop van de WAR-gebouwen, de herbestemming van de Volmolen, de bouwplannen op het
manegeterrein Leusderweg, de leegstand van de Elleboogkerk, de herinrichting van de Kamp, de verkoop van de N.V.Stadsherstel, de
besluitvorming rond de fontein op de Hof, de nieuwbouw aan de Stovestraat, de invulling van de openvragen rond de nota visie Stadshart
en tenslotte de dreigende verloedering van de Stadsring met een teveel aan hoogbouw.
Rond al deze onderwerpen zijn gesprekken gevoerd, discussies gehouden en daar waar mogelijk een standpunt ingenomen. Dit levert gelijk
een zichtbaar probleem op want een standpunt moet je verder brengen en de gevolgen bewaken. Dat vraagt zoveel tijd dat de
inhoudelijkheid er onder begint te lijden. Daarom wordt er gewerkt aan een website die onze visies zichtbaar moeten maken voor de
buitenwereld. Dat hier dan ook weer werk uit voortkomt laat zich raden.
RELATIES
In de eerste opzet van het Forum werd het als logisch ervaren dat elk lid ook bij een andere organisatie betrokken was en daardoor
dwarsverbanden gelegd konden worden. Met de volgende organisaties/comités hebben we een regulier contact: de Stichting Vrienden
Eemhaven, de Waterlijn, het comité Binnenstads Bewoners Netwerk, de groep herinrichting Kamp, de Erfgoed commissie,
Erfgoedvereniging Heemschut en de Nationale Monumenten Organisatie. Uit deze contacten komen weer nieuwe vragen en acties. Wat
in het contacten rijtje ontbreekt zijn de politieke partijen. Uit de contacten met politici komt regelmatig naar voren dat een visie ontbreekt
en er een koudwater vrees is ergens pal voor te staan. Het ontbreken van een visie op het stedelijk klimaat en de monumenten is ook terug
te vinden bij het College van B.en W. Er worden goede nota’s gemaakt uitmondend in beleidsvoornemens maar dan wordt het stil.
Marktpartijen springen in het gat van besluiteloosheid en halen krenten uit de pap om hun winst te maximaliseren. Voorbeelden de
bebouwing rond de Eemoevers, het terrein van De Witte en straks het gebouw van de SNS bank.
STRATEGIE
Er is gekozen voor een werkwijze, waarbij onze stellingname vrij is van invloeden die gekleurd zijn door de politiek of een marktpartij. Door
een aantal ontwikkelaars wordt deze houding op prijs gesteld. Anderen ervaren het als een luis in de pels, een luis met een mening. Door
deze opstelling is het mogelijk onze ideeën publiekelijk te ventileren en daar waar noodzakelijk andere verschillend partijen te mobiliseren.
Voor het gemeentelijk apparaat ligt het iets anders. Veel beleidsambtenaren zijn ingehuurd voor een taak die vaak van tijdelijke aard is. Na
de afronding verdwijnt de schrijver en is niet meer van invloed op de uitvoering. Dit levert discontinuïteit op en is het moeilijk de realisatie
te beïnvloeden en te volgen. Een mening en een opbouwend klimaat kan zo binnen het stadhuis niet opgebouwd worden.
UITVOERING
Naast de reeds eerder genoemde website proberen we onze mening verder te brengen door veelvuldig die vergaderingen te bezoeken die
er toe doen. Daarnaast produceren we persberichten en correspondentie met betrokken partijen. In de huidige digitale tijd zoeken we naar
middelen om de aandacht te trekken en vast te houden. De weg naar Fasebook en zijn luchtigheid hebben we nog niet gevonden en geen
van de Forumleden is een Vlogger met aandacht voor de door ons ervaren belangrijke thema’s. We hechten aan de papieren berichtgeving
en weten dat dit niet de oplossing is voor het communicatieprobleem. Rond het formuleren van het College Programma zullen we present
zijn om tijdig een nieuwe coalitie te kunnen informeren. Apart te vermelden is het bijwonen van de vergaderingen van de
Erfgoedcommissie, voorgezeten door de Stadsbouwmeester, waar de dagelijkse praktijk voorbij komt. Met grote zorgvuldigheid wordt daar
gewerkt en steunen we de meeste stellingnames.
VERWACHTINGEN
We gaan er van uit dat de ingeslagen weg tot nu toe goed gekozen is. Onze doelstellingen en in het verlengde van de doelstellingen van
Flehite komen goed uit de verf. Met wat meer power en regelmaat zullen de onderwerpen het komende jaar aan de orde moeten worden
gesteld. Dit vraagt nogal wat van onze leden en een uitbreiding is dan ook welkom.
LEDEN
Het Forum bestaat op dit moment uit de volgende leden:
H. Rooimans, architect en voorzitter; T. de Wit, stedenbouwkundige, lid; E. van der Veer, historicus, lid; R. Gnirrep, bouwkundige, lid;
J. Bos, architect, lid; N.Vink, stedenbouwkundige, lid; R.W.Blaauw, volkshuisvester, secretaris.
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