
 

1 
 

Inspreken gemeenteraad woensdag 28 april 2021 

 

Geachte dames en heren, 

 

Opnieuw spreken wij u bij u in, net zoals wij dat veertienmaal eerder gedaan hebben bij u 

en bij uw commissies Grondgebied en BZM. 

Hoeveel keer moeten wij nog de handen uit de mouwen steken om bij u door te dringen?  

Zijn 1600 handtekeningen van de eerste petitie, veelal één per gezin, niet voldoende? 

Zijn de talloze flyers op ramen binnen de gemeente met ‘Red de Noordpoort’ niet 

voldoende? 

Is een protestwandeling van Markt naar Noordpoort niet duidelijk genoeg? 

Is een tweede petitie met meer dan 350 handtekeningen in een paar dagen niet goed 

genoeg? 

Hoeveel alternatieven moeten wij nog aandragen, Brielle loopt al genoeg achter met het 

voldoen aan de reguliere behoeften? 

Is onze eliminatie van uw begrip participatie niet genoeg? 

Een van uw ankers is het advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.       Goed 

luisterende naar de uitleg van de heer Smit van O N S onlangs, zijn er nogal wat twijfels 

over de totstandkoming, uitleg en toepassing van het advies. 

Over ankers gesproken, dat brengt ons op het gruwelijke voornemen om Grouwt -ankers 

te gebruiken in de restanten van de Noordpoort. Alleen al het boren en onbeschermd 

achterlaten van de boorgaten is ons een gruwel. Net zoals de achtergelaten staat van de 

restanten een smet is op uw blazoen.                           Dit riekt naar vandalisme. 

Eerder was u het advies van de Rijksdienst zelfs onthouden, hetgeen helaas niet tot de 

uitzonderingen behoorde in het recente collegebeleid.  

Hoe gaan sommigen van u om met kritiek vanuit de burgerij, waar wij een onderdeel van 

zijn? 

Immers, de burger behoort centraal te staan in plaats dat u de burger negeert, waardoor 

gemis aan vertrouwen in de (lokale) politiek tot onder het nulpunt daalt. Zijn het niet 
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alleen symptomen maar is het zelfs een cultuur die niet alleen landelijk voorkomt maar 

ook plaatselijk? Dat wordt nog wat straks bij de samenvoeging met Westvoorne en 

Hellevoetsluis. 

Is de raad een verlengstuk van het college van B & W of hoe gaat u om met het dualisme?  

Stemmen zonder last of ruggespraak?  

Voornoemde gang van zaken versterkt evenmin het vertrouwen in uw bestuurskunde. 

Met de bestuurskunde in de hand komen wij op de vraag hoe de burgers weer 

vertrouwen kunnen krijgen in uw politiek.  

Hoe gaat u om met kritiek uit eigen kring?  

Trekt u daar lering uit of maakt u die monddood?  

Macht en tegenmacht? 

Gaan we ons positief verwonderen? 

Hoe kunnen we u verder bewegen om te luisteren naar de burgers? 

Wordt vanavond het sluitstuk bereikt en worden we het met elkaar eens over een nieuw 

traject voor de invulling van de Noordpoortlocatie of gaan onze hakken verder in het 

zand? 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Stichting Noordpoort, 

Bjorn Middel, voorzitter. 

 

Brielle, 28 april 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


