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Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!       
 
Wij merkten dit al op bij ons inspreken in de vergadering op 6 oktober 
jongstleden van de commissie Grondgebied toen het ging over het project 
Bastion IX. 
 
Wij ondervonden positieve reacties van sommige commissieleden, maar ook 
open deuren.  
 
Vervolgens hebben wij vorige week dinsdag 20 oktober een smeekschrift 
aangeboden aan de burgemeester en aan wethouder André Schoon met de 
smeekbede op hun schreden terug te keren en met ons in overleg te treden om 
de impasse, in het belang van Brielle, te doorbreken. 
Nogmaals onze alternatieven: 

1. Het meer uitgraven van poort en oude stadsdelen; 
2. De poort voor een deel, herstellen; 
3. De oude stadspoort herbouwen. 

Onze argumenten waarom wij het een slecht plan vinden:  
1. Op die plaats, voor ons heilige grond, vanwege de omvang en de aard van 

de toren van zgn. Accoya; 
2. Accoya begint als een snelgroeiende naaldboom die na ca. 30 jaar wordt verwerkt tot bv. 

balken en doorloopt vervolgens een modificatieproces, het zgn. acetyleren met 
azijnzuur. Landelijk zijn hiermee problemen met bruggen in Sneek die niet erg breed 
uitgemeten zijn in de pers maar dat wil zeker niet zeggen dat ze er niet zijn. Uiteindelijk 
krijg je er prachtige oppervlakte schimmels op. Dat lijkt ons niet een heel prettig gezicht. 
Om de rotbestendigheid van de Accoya te vergroten wordt azijnzuur onder een vacuüm 
in het hout getrokken. Niet alle azijnzuur zal reageren. Dit veroorzaakt bij vers 
Accoya ook een zure geur. De niet uit gereageerde azijnzuur zal in de loop 
der tijd uitlogen. Een en ander zal op den duur vocht aantrekken waardoor 
de toren steeds zwaarder wordt met alle gevolgen van dien. 

3. De disharmonie met de omgeving; 
4. De hoge kosten van het project. 

Het laatste punt, de hoge kosten, was eerst in een laat stadium bekend.  Voorts 
gaat men hierin voorbij aan de dringende noden nu en in de toekomst van onze 
samenleving. 



Stichting Noordpoort
Contactpersoon: Dhr. H.A. Kampers
Maarland Noordzijde 23 • 3231 CE Brielle
Email info@stichtingnoordpoort.nl • www.stichtingnoordpoort.nl 
KvK 80775470

 

 

Ook nogmaals: wij zijn niet tegen een viering van het 450 jarig jubileum, maar 
dan wel gepast. 
 
Er moge dan wel geluisterd zijn naar de samenleving volgens de wethouder, 
maar wij blijven zeggen dat dat toch selectief geweest is.  
 
Voorts was er sprake van en zogenoemde overkill aan informatie, terwijl van een 
echte inspraakgelegenheid geen sprake is geweest. Nieuwe initiatieven en 
ideeën werden gebagatelliseerd, dan wel niet serieus genomen. 
Vooringenomenheid? Was de keuze al gemaakt? 
 
De huidige maatschappij kampt met een overdaad aan informatie en als de 
informatie niet  volledig, tijdig en juist is, dan ontstaat bij de burger het gevoel 
dat men niet serieus genomen wordt en/of wordt genegeerd.                                                       
Die overdaad levert als resultaat op: 

- Spanning en onrust; 
- Concentratieproblemen en de focus is weg; 
- Problemen met het nemen van beslissingen; 
- De kritische blik verdwijnt; 
- Minder effectiviteit. 

Vanuit de plaatselijke overheid is er bij dit project onvoldoende open feeling met 
de samenleving geweest. Hoe verklaart u anders de huidige reuring? Moeiteloos 
verzamelen wij honderden uitingen, zonder selectie, die toch negatief uitpakken 
voor het object. Het aantal sympathisanten voor onze zaak verdubbelt 
momenteel per week. 
 
Het CDA die tegen het object Bastion IX is, heeft een voorman die als enige van 
u in de binnenstad woont waar, niet toevallig, het nieuwe object moet komen.  

• Samen met het IBGB ervaren wij de volgende punten: 
• Het gevoel dat communiceren beter kan.  
• De gemeente heeft de inwoners hierin links laten liggen.  
• Wij ervaren twee werelden en, u ziet het, u en wij hebben daar last van en het 

onderling vertrouwen brokkelt af. 

Nu zult u misschien zeggen: ' Hoe kom je daar nu bij?'  
Wel, hoe anders verklaart u dan die reuring en de uitspraak van de wethouder: ' 
Hoe hadden we het anders moeten doen?' En: 'Wat mogelijk dan nog meer?'. 
Welke fase in de participatie is het belangrijkst? 
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Wie vertegenwoordigt inhoudelijk de samenleving van Brielle het best? 
Wie handelt in deze in het beste belang van de burgers van Brielle? 
 
In ons aangeboden smeekschrift vragen wij aan de burgemeester en bijgevolg 
ook aan de wethouder op de schreden terug te keren en met ons in overleg te 
treden. Taal nog teken werd sedertdien vernomen, sterker nog: nota bene met 
voorbijgaan aan onze democratische rechten werden wij na het overhandigen 
van het smeekschrift in de raadzaal opgeroepen ons neer te leggen bij een voor 
ons onverhoopt negatieve uitspraak van uw raad. 
 
Zulke uitspraken zijn niet kies en maken ons slechts vastberadener. Het 
democratisch stelsel zal zijn werk moeten doen en niet de burgemeester op 
persoonlijke titel. 
 
Steden zijn in vroeger tijden voor minder ingenomen door de Geuzen. 
Ik hoor het Lumey al zeggen: ' In naam van Oranje, ram open die poort!' 
' Leve de prins!' 
 
Ik dank u voor het aanhoren. 
 
Namens de Stichting Noordpoort. 
 
Den Briel, 27 oktober 2020. 
 


