22-10-2003.
Verlichting verwijderd in het bijzijn van twee wethouders.
Emotioneel is Hille Kok hier, in een felle discussie gewikkeld, met twee medewerkers van de gemeente. Ze had er geen goed woord
voor over, dat de lichtslang van het kruis verwijderd werd. De lichtslang, wordt vrijdagmorgen om half 9, van het kruis getrokken.
De stroomtoevoer naar de lichtslang onder het kruis, wordt afgesneden, door twee medewerkers van Smit Elektra. Jan Kok stond
erbij om hier foto’s van te nemen. De lichtslang, aan de buitenkant van het kruis, is niet conform de afspraken met de gemeente
hieraan bevestigd. Na een welles-en-nietes spelletje was voor de gemeente vrijdag de maat vol en werd dit verwijderd.
Het kruis bij de Kapel in het Boelenspark is nu niet meer verlicht.

Lichtslang van het Kruis verwijderd in het Boelenspark.
De leden van onze gemeente hielden toezicht of alles wel werd gesloopt.
Op 3 oktober kreeg Hille Kok van het gemeentebestuur een brief toegezonden met de mededeling dat de verlichting van het kruis
in het Boelenspark er binnen een week afgehaald moest worden, zoniet dan zou dit op kosten van haar, door de gemeente zelf
gedaan worden. Op dit verzoek van de gemeente werd niet gereageerd. Daarom werd op dinsdag 21 oktober een aangetekend
schrijven gestuurd dat op woensdagmorgen 22 oktober om 08.00 uur de bestuursdwang ten uitvoer zou worden gebracht, hetgeen
inhield dat de verlichting van het kruis verwijderd zou worden naast de kapel. De pers werd door Hille Kok en de groep
sympathisanten ingeschakeld en woensdagmorgen werd de wacht gehouden bij het kruis om zodoende er voor te waken dat de
lichtslang verwijderd zou worden en de stroomtoevoer afgesloten. De hele dag werd er in de kou om toerbeurten wacht gehouden
bij het kruis, maar vanwege personele problemen bij de gemeente werd de verwijdering van het licht tot nader te bepalen datum

uitgesteld. Via een landelijk dagblad moesten Hille Kok en de groep die dagelijks bij de kapel in het Boelenspark zit, vernemen dat
het best nog wel twee weken ook kon duren. Vrijdagmorgen om 08.30 uur voegde de gemeente daad bij het woord. Twee
medewerkers van Smit Electra hadden opdracht gekregen van de gemeente om de lichtslang van de zijkant van het kruis te
verwijderen en de stroomtoevoer af te sluiten. Twee medewerkers van de gemeente hielden toezicht op dit werk. Alvorens de
verlichting verwijderd werd, konden de twee ambtenaren rekenen op een woeste Hille Kok, die hevig geëmotioneerd in discussie
ging met deze mensen en de medewerkers van het installatiebedrijf. De nodige verwensingen waren niet van de lucht. De
ambtenaren klaagden later over bedreigingen en scheldpartijen. Later moest zelfs de politie erbij komen om toezicht te houden
omdat de emoties steeds meer verhit raakten. Tussen de bedrijven door maakte Jan Kok talloze foto’s van de verwijdering van het
licht. Gelukkig kwam het niet tot een handgemeen en konden de twee medewerkers van het installatiebedrijf hun werk gewoon
doen. Zij kregen tenslotte ook maar opdracht hiertoe, evenals de twee ambtenaren die toezicht hielden. In korte tijd was de
lichtslang verwijderd. Ook de kabel voor de stroomtoevoer werd doorgeknipt en verwijderd. Binnenkort wordt door de gemeente
een acceptgiro met daarop vermeld de kosten van het toepassen van bestuursdwang naar Hille Kok gestuurd en dienen de kosten
binnen de daarvoor geldende termijn betaald te worden. Lichtslang mocht alleen aan de achterzijde en niet aan de zijkant. Men kan
zich afvragen of dit voorval nu zo hard gespeeld had moeten worden met een dwangmatige verwijdering van de lichtslang op
kosten van Hille Kok. Want wie heeft er nu eigenlijk last van en van zowat alle omwonenden is er geen bezwaar tegen de
verlichting van het kruis. Volgens een woordvoerder van de gemeente was de maat echter vol. “Hille Kok heeft zich niet aan de
afspraken gehouden”. In eerste instantie wilde de gemeente geen toestemming geven voor een verlicht kruis in het park. Later
werd toch overeenstemming bereikt. Het kruis mocht met een schijnwerper van onder af verlicht worden of met een lichtslang aan
de achterzijde van het kruis. Dan zou niemand er last van hebben en zou het kruis diffuus verlicht zijn. Later bleek dat er naast een
lichtslang aan de achterzijde, óók een lichtslang aan de zijkant bevestigd was. Deze verlichting was niet conform de afspraak en
moest verwijderd worden. Weer later werd alleen de lichtslang aan de achterzijde van stroom voorzien. Dit is toen door de
gemeente gecontroleerd en per brief van 17 september 2002 goedgekeurd. Hierna werd het kruis tóch weer via de lichtslang aan
de zijkant bevestigd verlicht, zodat het veel beter zichtbaar is. Daarover is nu verschillende malen correspondentie geweest tussen
de gemeente en Hille Kok. Uiteindelijk heeft de rechtbank in Haarlem hierover een uitspraak gedaan en de gemeente op alle
fronten in het gelijk gesteld. Tevens zou er sprake van zijn dat de stroom illegaal afgetapt werd. Tijdens de eerste besprekingen
werd afgesproken dat de stroomtoevoer geregeld zou worden door een bewoner van de flats aan de Tulpenstraat. Hier zou een
kabel naar toe aangelegd worden. De kabel was echter bevestigd aan de stroomtoevoer van de openbare verlichting. Op dit terrein
speelt ook een welles-en-nietes verhaal en wie hierin gelijk heeft laten we maar in het midden. Uiteindelijk is vrijdagmorgen op last
van de gemeente deze kabel verwijderd. Hille Kok heeft aangekondigd het er niet bij te laten zitten en heeft advies gevraagd van
een advocaat. Hoe deze kwestie verder zal verlopen daarop kan slechts één Iemand het antwoord geven.

