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Geachte dames en heren gemeenteraadsleden, 

Er was eens………. 

Op dinsdag 12 januari jongstleden sprak de Stichting in bij de commissie Bestuurlijke zaken 
en middel(en). Na het inzenden van de inspreektekst daags daarna aan de burgemeester 
ontving de secretaris van de Stichting van hem de navolgende reactie: ‘Dank voor deze 
tekst. Ik heb gisteravond ook uitgesproken dat ik blij was dat inspreker Middel afstand 
nam van de grensoverschrijdende berichten op social media als het om de Noordpoort 
gaat. De geest is echter al lang uit de fles, vrees ik.  De heftigheid, het disrespect en het 
intimiderende karakter van wat er op social media allemaal wordt gezegd, maakt het erg 
moeilijk om de afstand tot de stichting te overbruggen en met elkaar in gesprek te gaan. 
Toch zou het goed zijn als stichting en gemeentebestuur het gesprek weer op argumenten 
en met respect naar elkaars rol kunnen gaan voeren.  Bespreek dat in je stichting, dan doe 
ik dat ook in het college’. Met vriendelijke groet, Gregor Rensen, burgemeester. 
 
Binnen één week na deze emailwisseling verscheen in het AD een interview met de heer 
Rensen, waarin deze zijn ongenoegen uit (en dat is netjes gezegd) over de zogenaamd 
hoogopgelopen gemoederen over het 1 aprilmonument. Hij heeft het over 
tweespalt…..opeens……hard schreeuwen,      ……meedenken en erg zwaar raadswerk. 
 
De Stichting vraagt zich af welk doel de burgemeester beoogt met een interview op een 
dergelijke toon, zeker na juist de stichting zelf te hebben benaderd en geënthousiasmeerd 
om het gesprek tussen de stichting en het college op gang te krijgen 

Zoals in de inspreekbeurt bij BZM gememoreerd: 

• Hebben ruim 1.600 personen, c.q. gezinnen, inmiddels de petitie ondertekend of 
hun handtekening gezet; 

• Werden meer dan 1.000 personen lid van de facebookpagina van Stichting 
Noordpoort; 

• Geniet de stichting de steun van diverse wijk- en buurtcommissies; 
• En hangt op talloze plekken in Brielle de flyer: Red de Noordpoort! 

 
De Stichting nam ook kennis van een alternatief voor de bouw van de houten toren in de 
vorm van een plan B. Wat dat plan is werd niet bekend gemaakt. Waarom geen 
transparantie hierover, zoals de overheid als kennelijk nieuw beleid voorstaat?  
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De voorstanders zijn zeer beperkt in aantal, zij behoren veelal tot degenen die een of 
andere connectie met de organisatoren c.q. gemeente hadden, over tweespalt en 
democratie gesproken. 

De burgemeester gebruikt verder het woord: ‘opeens’ daarmee suggererende dat slechts 
in een laat stadium protesten ontstonden. Dit is een onjuiste veronderstelling. Namelijk 
diverse mensen, ook van de Stichting Noordpoort, hebben zich vanaf het begin verzet en 
hebben zelfs alternatieven aangedragen, tevergeefs. De Stichting, v.h. Comité, 
Noordpoort, heeft zich pas gemanifesteerd toen de volle omvang, inclusief kostenplaatje, 
van het project bekend werd. Daarbij is de stichting niet te laat in actie gekomen. De 
gemeenteraad moest nog een besluit nemen over de Verklaring van geen bezwaren en 
het plan A lag nog niet ter inzage in de vergunningprocedure.  

De Stichting heeft diverse malen afstand genomen van de toon van de sociale media. 
Natuurlijk wordt er op Facebook soms flink doorgeslagen waardoor de ontmanteling van 
de correctheid kan leiden tot incorrectheid als nieuwe norm, grofheid en verscherping van 
tegenstellingen. Zo trots als de Nederlander is op tolerantie, zo weinig trots zijn wij op wat 
daar soms voor in de plaats is gekomen. De Stichting streeft ernaar een andere weg te 
vinden tussen het beklemd zwijgen en de Nederlandse directheid. Is het mogelijk om 
gematigd en netjes te blijven? Hoe innig ‘burgerlijk’ deze kwalificaties ook klinken, ze zijn 
belangrijk. Want niet alleen zijn het nuttige en onmisbare sociale waarden, ze geven in 
feite het doel aan van datgene wat bereikt wil worden: een vreedzaam samenleven in 
vrijheid en verscheidenheid. Als de toon grover wordt en de matiging verdwijnt, raakt ook 
het doel zelf uit het oog. 

De burgemeester heeft een grote kans laten liggen, hij is de gemeenschappelijkheid 
vergeten. Hij behoort boven de partijen te staan, is voorzitter van het college en de 
gemeenteraad. Hij hangt kennelijk de moderne opvatting van politiek aan, waarbij er 
eigenlijk twee doodzonden zijn: het eigen standpunt relativeren en een opening naar de 
Stichting Noordpoort te maken. Evenmin geeft hij er blijk van geluisterd te hebben naar de 
inspreekacties van de Stichting. Over de sociale media gaat hij eraan voorbij dat juist het 
scheppen van uitingsmogelijkheden voorkomen kan dat er naar grovere middelen 
gegrepen wordt. Regelmatig verschijnt er kritiek in de Brielse kranten van Briellenaren op 
respectabele leeftijd zonder sociale media. Neem bv de ingezonden brief in het Briels 
Nieuwsland van woensdag 13 januari. 

Beste burgemeester vallen deze mensen ook onder de noemer schreeuwers? 
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Natuurlijk heeft de Stichting veel respect voor de raadsleden, en sinds jaar en dag wordt 
hier in harmonie geregeerd. Als u de ingekomen stukken van deze raadsvergadering 
beziet, vormen de zienswijzen een zeer groot onderdeel. Enig tegengeluid moet kunnen, 
daar wordt niemand overspannen van. Teleurstelling hoort ook bij het vak van bestuurder. 
De slachtofferrol past ze niet. Met een beetje souplesse kunnen de ambtsjaren van menig 
bestuurder weer in harmonie afgesloten worden. 

In de zienswijzen vallen met name op: 

• Het echec in het participatieproces en 

• Het manco aan noodzakelijke handhaving tegen vandalisme.  

Eerder is de Stichting ingegaan op het participatieproces, dat volgens de commissie BZM 
nog in de kinderschoenen staat. Betreffende handhaving, of beter gezegd het gebrek 
daaraan, vallen vooral de laatste tijd de volgende ernstige zaken op in de binnenstad van 
Brielle: het bekogelen van woonhuizen met eieren en rode verf, een met grote moeite 
bedwongen woonhuisbrand na extreem vuurwerk op het Maarland en een naar een 
aanslag riekende autobrand met overslaan daarvan naar een woonhuis op het Slagveld, 
ondanks dat de gemeente schriftelijk vooraf voor escalatie gewaarschuwd was. 

De daders van dit alles ‘liggen op het kerkhof’, mede door gebrek aan handhaving. 

De Stichting vertrouwt erop, dat u als raadslid niet alleen kijkt naar fractie- c.q. 
coalitieafspraken, maar ook luistert naar de burger, die u allen heeft verkozen tot deze 
gemeenteraad. 

Was het niet de nieuwe president van de Verenigde Staten, Joe Biden jr. die in zijn 
inauguratierede zei: ‘Een andere mening hoeft niet te leiden tot verdeeldheid?’ 

Resumerend vraagt de Stichting zich af: komt er nog een gesprek met het college c.q. 
gemeenteraad of wordt er gecommuniceerd via de pers, waarvoor wij al geraadpleegd zijn 
voor een weerwoord.  

Tot slot nog refererend aan een drietal nummers van de REP-lijst, waarvoor de Stichting u, 
gemeenteraad, vraagt extra aandacht te betrachten: 

• Nr. 23: BZM Notitie handhaving op te nemen in de termijnplanning van de 
commissie BZM:  
De Stichting verzoekt gezien de gebeurtenissen van de afgelopen maanden haast te 
maken met deze notitie en volgt deze met grote interesse. Het handhaven van 
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ongeregeldheden op Bastion IX nu en in de toekomst (en elders in de stad) 
behoeven grote aandacht; 

• Nr. 26: Voortgang uitvoering plannen Binnenstad- en havenvisie op te nemen in de 
lijst Repeterende Onderwerpen van de commissie BZM: 
De Stichting verzoekt om iedere maand i.p.v. eenmaal per kwartaal de voortgang 
met de laatst beschikbare informatie, die het college in haar bezit heeft op de 
agenda van BZM te plaatsen; 

• Nr. 32: Het advies van het RCE met daarin gevraagde aanvullende onderzoeken 
wordt afgevoerd van de REP-lijst: 
Met grote belangstelling wacht de Stichting op de uitkomsten van de door de RCE 
geadviseerde onderzoeken. 

 

Met vriendelijke groet namens de Stichting Noordpoort. 

Bjorn Middel, 

Voorzitter. 

 

Brielle, 26 januari 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


