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Brielle, 16 februari 2021 

 
Geachte gemeenteraadsleden, 
 

Het spreekrecht staat onder druk. In de laatste commissievergadering is dat niet onopgemerkt gebleven. Het is voor 

burgers in coronatijd de enige weg naar de gemeenteraad en het college om hun mening te delen en breed vragen 

te stellen over op handen zijnde plannen. Waar vóór de coronapandemie burgers bij onderwerpen, die de 

gemoederen van burgers bezighielden, massaal bij commissie- en raadsvergaderingen op de publieke tribune 

konden plaatsnemen, zijn deze vergaderingen nu via de link op de website van de gemeente te volgen. Verontruste 

en kritische burgers zijn niet meer zichtbaar.  

 

Behalve Stichting Noordpoort als het om Bastion IX gaat. Om de stem van de burgers te laten horen en veel 

onduidelijkheden in de planvorming van Bastion IX onder de aandacht te brengen via het spreekrecht.   

 

Daar waar de burgemeester spreekt van ‘schreeuwers’ heeft Stichting Noordpoort zich altijd netjes aan het 

reglement van orde gehouden. Daar waar zij spreekrecht kon hebben, heeft ze dat benut om haar standpunten, 

visie, vragen aan zowel het college als de gemeenteraad kenbaar te maken. Een legitieme mogelijkheid.  

En nu vraagt de burgemeester zich hardop af of het reglement inzake spreekrecht moet worden aangepast omdat 

Stichting Noordpoort iedere vergadering inspreekt en omdat dat kennelijk één raadslid bijzonder stoort.  

 

En hoe actueel. Was dit alvast een voorproefje op de agenda van deze raadsvergadering van dinsdag 16 februari 

2021? Er staan diverse punten benoemd in het raads- en griffieplan 2021-2022, die aan schuren tegen de hierboven 

door de burgemeester geïnitieerde aanpassing van het reglement: 

• f. het reglement van orde en overige verordeningen die de raad aangaan tegen het licht te houden; 

• i. het opstellen van een voorstel hoe de positie van de gemeenteraad in participatieprocessen kan worden 

ingebed in de beleidscyclus; 

• o. aansluiting te zoeken bij het VNG programma ‘Democratie in Actie’. 

 

Misschien zou u, college en gemeenteraad, de hand in eigen boezem kunnen steken. Meerdere malen is Stichting 

Noordpoort voorgehouden, dat er een gesprek met het college zou plaats vinden, nota bene de burgemeester heeft 

dit daags voor zijn opzienbarende interview in het AD van 16 januari 2021 zelf via een persoonlijke email aan de 

Stichting voorgesteld. En in Bijlage 5 van de stukken van de laatste commissievergadering werd ook benoemd, dat 

met Stichting Noordpoort de onderzoeksresultaten zouden worden besproken.  

 

Tot onze verbazing was tot afgelopen vrijdag 12 februari 2021 van de zijde van de gemeente (college) nog geen 

enkel initiatief ondernomen om een afspraak met Stichting Noordpoort te maken inzake de in de vorige alinea 

benoemde onderwerpen. Daarom heeft Stichting Noordpoort vrijdag jl. zelf het initiatief genomen om bij de griffier 

aan te dringen op een gesprek. Inmiddels heeft wethouder Schoon contact gelegd met de secretaris van Stichting 

Noordpoort met de toezegging, dat voor 2 maart a.s. een overleg gepland zal worden. Aangezien Stichting 

Noordpoort transparantie voorstaat, informeert zij de gemeenteraad over de status en de voortgang. 
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Tot slot. Dat Stichting Noordpoort (te) laat haar kritische geluid liet horen, wijst zij ten stelligste af. Bij het eerste 

inspreken in oktober 2020 lag er nog geen vergunningaanvraag ter inzage, moest de gemeenteraad nog een 

conceptverklaring van geen bezwaren afgeven en zou de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nog een advies 

uitbrengen. 

 

Resumé: Stichting Noordpoort vraagt u, gemeenteraad van Brielle en college van burgemeester en wethouders, 

respect te hebben voor burgers, die zich zeer betrokken voelen bij hun gemeente en de plannen die de gemeente 

wil uitvoeren. Dat de mening van burgers niet altijd strookt met die van u, kan. Maar ga burgers niet de mond 

snoeren. Laat hen meepraten in gedegen participatieprocessen. Democratie kan immers alleen bestaan, indien men 

het ook ergens niet mee eens kan zijn en dat in het openbaar naar voren kan brengen. 

 

Met hartelijke groet, 

 

Namens het bestuur van de Stichting Noordpoort, 

 

B. Middel, voorzitter 

H. Kampers, secretaris 

E. Mol, penningmeester 

R. Keuning, lid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


