Dromend van het Rembrandtpark zie ik …
‘Mijn droom is een grote speel wildernis! En ’s avonds brengen we alle kinderen lekker onder de
modder op een grote kar met paard weer naar huis. Ik hoop dat veel mensen uit de buurt over hún
droom voor het Rembrandtpark zullen vertellen!’, portefeuillehouder Paulus de Wilt, Groen Links, in
Partcipaterapport ‘Ons Rembrandtpark’, Stadsdeel Slotervaart, november 2009.
Van de zeven in het partcipaterapport door de bewoners aangevoerde wensen over de ontwikkeling
van het Rembrandtpark vormt de eerste het kernpunt:
‘1. Het park moet het park blijven: groen, rustg, kleinschalig, voor de buurt.’
Portefeuillehouder Paulus de Wilt twee maanden later over dit kernpunt in De Echo van 3 februari
2010: ‘Alleen met dit eerste punt heb ik problemen. Dat het park het park moet blijven, daarmee ben
ik het eens. Rustg, kleinschalig, voor de buurt, dat vind ik niet. Hoe meer mensen van het park
gebruikmaken, hoe beter.’ …
‘De Centrale Stad gaat ook investeren in het park. Het moet net als het Westerpark en het Vondelpark
een stedelijk park worden,’
En dit meldde de projectleider ‘Ons Rembrandtpark,’ eerder al per brief van 2 december 2009: ‘Uit
vooroverleg is gebleken dat de centrale stad belangstelling heef voor het upgraden van het
Rembrandtpark. Men lijkt daar ook hoge urgente (en middelen circa 10 miljoen) aan te willen
toekennen. De mondeling/ambtelijk geventleerde ontwikkelingsrichtng is gestoeld op de gedachte
dat door de toename van het aantal inwoners, de gebruiksdruk vanuit de hele stad op de parken zal
toenemen en dat de parken daarop dienen te worden toegerust. Het huidige park voldoet niet aan
dat toekomstbeeld en dient dan ook grondig te worden herontwikkeld. Men heef daarbij het beeld
van bijvoorbeeld het Westerpark voor ogen.’
Droom of nachtmerrie?
Wat gaat er nu gebeuren? Neemt de politek de overduidelijke kernwens van bewoners en direct
betrokkenen zoals vermeld in het Partcipaterapport van stadsdeel Slotervaart serieus? Of wordt het
Rembrandtpark een tweede Westerpark, een stedelijk park, een park dat al bestaat? Behoudt ons
park zijn unieke karakter, met kleinschalige actviteiten? Of wil men onze groenoase voor 10 miljoen
euro verbouwen tot meer van hetzelfde?
Voor het zuidelijkste deel van het park met de Ruigtewei is een droom uitgekomen: ‘de weg’ is daar
na jarenlange strijd weg. Nu heef Stadsdeel Slotervaart samen met de partcipategroep een heel
mooi voorstel gemaakt om er de schade uit het verleden te repareren: daarin wordt de parkrand
langs de Lelylaan dicht geplant en kan de natuur zijn gang weer gaan. Dan ga je toch geen nieuwe
schadelijke grootse plannen bedenken, te groot voor de schaal van het park? Zodat alleen het
zuidelijkste deel echt park blijf?
Het doel van de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark is het behoud van de omvang, de
natuur, het groen, de sfeer en het karakter van het huidige park. Onze droom en die van velen met
ons is bekend, daar laten we geen nachtmerrie van maken. De Vrienden gaan vastberaden door om
deze droom voor het hele park waar te maken!
De Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

