Den Haag, 16 april 2020
Geachte heer Remkes,

hooggespannen waren onze verwachtingen na uw bezoek in december 2019 aan het pand van
Wij Weimar. Net als wij was u geschokt door de ondermijning en criminaliteit in de
Weimarstraat, de aanwezigheid van de vele coffeeshops, de verloedering. U maakte een
krachtdadige indruk en wilde doorpakken om samen met winkeliers en bewoners de
Weimarstraat weer een prima winkelstraat te maken.
Onze verwachtingen bleven hoog, meneer Remkes, toen na u de wethouders Van Asten en
Bruines in februari 2020 met ons in gesprek gingen en net als U verontwaardiging, boosheid
en doortastendheid uitstraalden. Ook minister Grapperhaus kwam zich in maart 2020 op de
hoogte stellen, deelde uw en onze gevoelens en zegde toe snel met u contact op te nemen om
die gezamenlijke doortastendheid om te zetten in daden.
Wij waren ervan overtuigd dat op korte termijn iets zou gebeuren, ook als steun voor hen die
al jaren strijden voor een betere Weimarstraat en dat de tijdelijke deskundige die door het
stadsdeel was ingehuurd om de gewilde transformatie te steunen een verlenging van zijn
contract zou krijgen.
U zult onze gevoelens begrijpen nu er na alle toezeggingen en beloftes van u en anderen niet
alleen een vreselijke en onbegrijpelijke stilte is gevallen, maar dat uw gemeente een
vergunning heeft afgeven om in een winkelpand aan de Weimarstraat de begane grond van
een winkel om te bouwen tot zes woonstudio's. Deze vorm van verkamering is volgens ons
(winkeliers, wijkbewoners) in volstrekte tegenspraak tot hetgeen wij als gewenste
ontwikkeling zien en tot hetgeen we met u hebben afgesproken.
Door dit besluit van de gemeente zijn wij sprakeloos en voor even ontkracht in ons streven.
Wellicht kunt u duidelijk uitspreken aan welke kant de gemeente staat en alsnog komen tot de
zo gewenste en door u toegezegde maatregelen.
Met vriendelijke groet,
namens Wij Weimar,
Piet Driest
Cc Van Asten, Bruines, Grapperhaus
Verdere betrokkenen en pers

