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Inspreken bij de gemeenteraadsvergadering van 24 november 2020, 7.01 Uitwerking 
(deel)projecten fase 2 Binnenstad- en Havenvisie 
 
W I E  N I E T  H O R E N  W I L 
 
Geachte leden van de gemeenteraad,  
Op 6 juli 2020 heeft uw gemeenteraad besloten dat er, na vaststelling van de begroting, gestart 
kan worden met de uitvoering van de grote fysieke projecten uit de binnenstad- en havenvisie. 
De planvorming is volgens het college van B&W tot stand gekomen met de suggesties, wensen 
en ideeën vanuit klankbordgroepen, verenigingen en direct omwonenden. 
Nadat in de pop-upstore in de loop van de zomer de plannen in grote lijnen waren 
gepresenteerd is langzamerhand bij de bevolking een gevoel opgekomen waarbij duidelijk werd 
dat de plannen groot waren en heel veel geld gingen kosten. 
 
Burgers, veelal zonder inzicht in de formele wettelijke democratische processen, hadden reeds 
in de beginfase van de plannen eigen ideeën ingediend die in een onduidelijk participatieproces 
waren afgeserveerd. Een kern van die burgers, merkende dat hun onwelgevallige mening 
verzwegen, verkeerd of genegerd was, verenigde zich uiteindelijk in een comité, nu de Stichting 
Noordpoort. 
 
Uit ons onderzoek is gebleken dat het zogenoemde overheidsproces suggestief en vooral 
selectief geweest was. Individuen zijn afgewimpeld en ontmoedigd met gebruikmaking van 
gemeenplaatsen. Getracht is de overheidsmammoettanker te keren. Wij hebben zelfs op onze 
knieën gelegen, tevergeefs. Inzicht in de financiën is alleen aan de specialisten geboden. De 
wethouder vroeg zich zelfs af hoe hij het beter had kunnen doen. Het beeld van de olifant in de 
kamer dringt zich op. 
 
Wel, laten we het maar gewoon benoemen: ’Men heeft haast!’ 
Een van bovenaf aangestuurd proces, zoals hier, doet het draagvlak geweld aan. 
Eerder hebben we gebruik gemaakt van metaforen om zaken te verhelderen, hier nog wat 
bekenden: grote gelegenheden als de olympische spelen, wereldkampioenschappen bij diverse 
sporten, hoeveel megalomane bouwsels werden er niet gebouwd en fortuinen besteed om 
daarna de objecten te verwaarlozen en tot sta in de weg te laten vervallen. 
In Zuid-Europa zijn restanten met meer public-relations te zien, we noemen als voorbeeld de 
Acropolis, terwijl de opgravingen rond de Noordpoort de afgelopen week zeer veel 
enthousiasme ontlokten bij de regelmatig toegestroomde Briellenaren, veelal zeggende: ‘Hoe 
jammer is het dat de opgravingen niet permanent zichtbaar blijven en helaas weer bedekt 
worden’.  
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Betreffende Accoya merken wij op dat het hout constructief goed is en ook zijn de daarvan 
gemaakte bruggen constructief een succes. Een punt echter betreft de bijkomende 
onderhoudskosten: 

*Onbehandeld Accoya behoeft intensief onderhoud en levert dus veel kosten op die niet 
benoemd worden bovenop de geraamde 4 ton; 

*Een dergelijk ontwerp is vandalismegevoelig, dit betekent dus eveneens extra 
reparatiekosten; 

*Een dergelijk ontwerp en het gekozen materiaal is kwetsbaar voor ongelukken zoals berichten 
over speeltoestellen en ongelukken daarmee aangeven. 

Vorige week was er op uw verzoek het gesprek met wethouder André Schoon en zijn ambtelijke 
staf, mede ondersteund door de architecten van het nieuwe bouwwerk. Het was wat je noemt 
een goed gesprek van 90 minuten. De enige gemeenschappelijke noemer was de wens voor 
een gezellig feest.  
 
Een gevraagde enquête c.q. referendum werd enerzijds verworpen, de uitslag mocht eens 
onwelgevallig uitvallen. Anderzijds werd de democratie beleden in plaats van het hanteren van 
het gezonde verstand, morele waarden en het gevoel voor eeuwenoude overblijfselen die 
straks voor wie weet hoelang bedolven blijven. 
 
Als u straks weer thuiskomt en uw partner vraagt hoe het was dan kunt u de democratie weer 
belijden en zeggen als in ‘Toen was geluk heel gewoon’                   
’Daar waar de man woont, draagt hij de kroon!’ 
 
Ik dank u namens de Stichting Noordpoort. 
Brielle, 24 november 2020. 
 


