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De paden op, de lanen in…….. 
 
Geachte leden van de commissie BZM, 
Ofschoon wij niet van het herhalen zijn is het niettemin noodzakelijk gebleken diverse 
zaken betreffende onze Stichting nog eens helder te maken, omdat er op en in openbare 
gremia opmerkingen worden gemaakt en vragen gesteld worden waar wij in een eerder 
stadium al op zijn ingegaan. 
 
Bij onze allereerste inspreekactie op 6 oktober jongstleden bij de commissie Grondgebied, 
hebben wij gesteld dat wij met respect naar eenieder willen handelen en ons ten zeerste 
distantiëren van al dan niet via sociale media plaatsgevonden hebbende vervelende 
discussies, opmerkingen en/of beledigingen. 
 
Alhoewel sommige postings een gratis advies inhouden geldt ons statement nog 
onverkort. 
 
Zo is er het beeld dat wij overal tegen zouden zijn. Onze tegenstand is alleen gericht tegen 
de plaatsing van een houten poort als monument nabij Bastion IX. Dat neemt niet weg dat 
wij wel kanttekeningen en vraagtekens zetten tegen sommige andere zaken, zoals: 
waarom een gedeelte van een relatief kleine straat als de Dijkstraat een opknapbeurt á 
raison van 1,5 ton zou moeten ondergaan. 
 
In de tweede helft van 2020 is er ook een facebookpagina opgericht die de 
sympathisanten vóór het monument beoogde te verzamelen en daarvoor een platform 
wilde zijn. Na een enkele reactie is deze pagina een stille dood gestorven. 
Ook andere onderdelen van het oppimpen van de binnenstad zijn onderwerp van gesprek 
en voor delen van de bevolking punt van kritiek, maar ons hoofdthema is en blijft het 
houten bouwwerk.  
 
Brielle wil kennelijk het 450jarig jubileum van 1 april 1572 groots vieren. Niets daartegen 
als inderdaad ook van verbeteringen in de stad sprake is.  
 
Gelet echter, op wat er mede gezien de aankomende economische crisis op Nederland als 
geheel, en op Brielle in het bijzonder, afkomt, komen de plannen voor de Noordpoort als 
potverteren over. Voor de mogelijke besteding aan alternatieve doelen verwijs ik naar het 
ook vandaag aan de orde te stellen memo van mw. Witte. 
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Uiteraard is een groot deel van de bevolking onvoldoende op de hoogte van de 
besluitvormingsprocessen en van de stand van zaken bij diverse onderwerpen. Wij merken 
dat zelfs bij uw politici het daaraan regelmatig ontbreekt.  
 
Medio 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. Als wij echter lezen in het gemeentelijk nieuwsblad no. 6 van december 
jongstleden betreffende het verbeteren van de binnenstad van Brielle, dat op 24 
november de gemeenteraad opnieuw heeft ingestemd met een aantal voorlopige 
binnenstad- en havenvisieontwerpen dan kunt u de Briellenaren niet kwalijk nemen dat 
dat woord ‘voorlopig’ ook als zodanig wordt opgevat, en dat er nog altijd aanpassingen en 
wijzigingen mogelijk zijn. 
 
Ook de financiële omvang van de plannen was eerst in een laat stadium duidelijk. Nadat in 
de pop-upstore in de loop van de zomer de plannen in grote lijnen waren gepresenteerd is 
toen pas langzamerhand bij de bevolking een gevoel opgekomen waarbij duidelijk werd 
dat de plannen groot waren en heel veel geld gingen kosten. Het bericht van de heer Peter 
Kroone in Briels Nieuwsland van 14 oktober bracht uiteindelijk volledige duidelijkheid voor 
de Brielse lezers. 
 
Alternatieven hebben wij eveneens aangevoerd met verwijzing naar het Zusterhof.  
Ook bij het belopen participatietraject hebben wij grote vraagtekens gezet. Op onze 
vragen wie degenen waren die vermeld waren als deelnemers, te weten historici, 
archeologen, historische verenigingen, buurtbewoners, kunstenaren, architecten en wie 
van de groep Kanonnen en affuiten, hebben wij nooit reactie gehad. 
 
Op de gebieden van veiligheid, vandalismegevoeligheid, brandgevaarlijkheid, sociale 
controle en handhaving blijven wij ernstige twijfels houden.  
  
Een voorstel aan wethouder Schoon om een referendum dan wel een enquête te houden 
werd kortheidshalve afgewezen. 

1.600 personen, c.q. gezinnen, hebben inmiddels de petitie ondertekend of hun 
handtekening gezet!  

1.000 personen werden lid van de facebookpagina van Stichting Noordpoort! 

Wij genieten de steun van diverse wijk- en buurtcommissies. 
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Op talloze plekken in Brielle hangt onze flyer: Red de Noordpoort! 

Heeft u al gekeken naar de positieve berichtgeving over historisch Leiden en Leiden ontzet 
op TV-west en YouTube? RijnlandRoute - Aflevering 5 - Omroep West  en Leidens Ontzet | Animatiefilm - 
YouTube 

Van een politicus wordt geen starheid verwacht, maar dat deze luistert en zonodig flexibel 
is in het belang van de burgers. 

Alles overziende vragen wij ons af: is de gemeente er voor de burgers of is het andersom? 

Veel geld is reeds uitgegeven en nog altijd is zelfs nu nog niet duidelijk of de plannen voor 
de Noordpoort realistisch zijn.  

Als straks bij de gemeente Voorne de kosten en dus de belastingen en tarieven 
omhooggaan en de voorzieningen minder worden of het zwembad, het 
theater/bibliotheek en/of sportzalen verdwijnen, dan bent u misschien niet meer 
aanspreekbaar op dit debacle en zelfs dan mag en kunt u er dan natuurlijk niets meer van 
zeggen. 

Daarom vragen wij nogmaals: Gemeente Brielle, kom op uw voornemen terug!  

Tot slot: De heer Wolters heeft verzocht in de commissievergadering van 2 december jl. 
de binnenstad- en havenvisie als vast agendapunt in de komende maanden op te nemen 
in deze commissie. Met verbazing zien wij dit onderwerp niet op de agenda vanavond 
staan. 

Namens het bestuur van de Stichting Noordpoort, 

Bjorn Middel,               

 voorzitter.         

Brielle, 12 januari 2021. 
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