Geachte Burgermeester ,
Op 16 maart j.l. werden wij op een Dakpark vergadering geinformeerd over de komst van een
Mc Donalds in de Bigshops onder het Dakpark. Er werd ons een vraag gesteld, wat we van
het ontwerp vonden van de drie schoorstenen die door het dak zouden komen te steken ?
Drie schoorstenen door het dak ?
Hoe kan dat, als één lift door het dak al teveel blijkt?
Hoe kan het dat het erop lijkt dat de McDonalds er al bijna zit?
We mochten reageren op ver uitgewerkte ontwerpvoorstellen, met detail tekeningen,
maatvoering en materialisatie.
Had daar niet iets aan vooraf moeten gaan?
Heb ik iets gemist, had iemand ons ooit gevraagd wat we van een Mc Donald vonden onder
het Dakpark?
Laat staan van drie McDonald schoorstenen op het Dakpark!
Had iemand ons ooit gevraagd hoe wij aankijken tegen fastfood versus groen, duurzaam en
actief bezig zijn op ons met pijn en moeite gerealiseerde Dakpark?
Had iemand ons ooit gevraagd of we zaten te wachten op, naast een Chinese wok walm, een
tweede frituur walm op het Dakpark?
Ik kan het mij niet herinneren.
Had iemand ons gevraagd of we blij waren met nog wat extra zwerfvuil met MC logootje?
Nee dat waren ze vergeten!
De Stichting Dakpark regelt met haar kennis en ervaring in een vloek en een zucht zo wat
extra prullenbakken mocht dat nodig zijn, zeker met hulp van de Burgemeester.
En hoe kan het dat als een konijn uit de hoge hoed er dit soort ontwerpen worden
gepresenteerd terwijl we al twee jaar zitten te wachten op een door u, burgemeester,
toegezegde tweede lift en een kiosk?
Over konijnen gesproken, Mc Donald moet vast gedacht hebben dat drie gaatjes voor drie
schoorstenen geen probleem zouden moeten opleveren gezien de grote hoeveelheid gaten die
de konijnen, tot groot verdriet van de hovenier en de groengroep, al vast hebben aangelegd.
Een oplossing voor dat probleem wil ambtelijk en politiek ook nog niet echt landen hoewel
wij dat samen met de hovenier toch ook al een aantal keer op een agenda hebben proberen te
krijgen.
Is hier sprake van een verschil tussen Mc Donalds en de Stichting Dakpark?
Ik wil het niet geloven maar het gevoel bekruipt mij toch dat hier met verschillende maten
wordt gemeten.
Geachte Burgemeester kunt u mij en mijn mede vrijwilligers helpen en gerust stellen, ik begin
last te krijgen van een motivatie probleem, hoe mooi en hoe lief ik ons Dakpark ook heb.
Ik zie uit naar uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Stijn Brakkee,
vrijwilliger en ex-voorzitter bij de Stichting Dakpark
( gelauwerd met de Erasmusspeld voor bewezen diensten )

