Voorzitter, geachte leden van de raad,
Ik heb met zo'n 100 ouders gesproken, met de schoolleiding en de verkeerscommissie. Ik
heb mijn vrouw en kinderen proberen uit te leggen hoe de politiek werkt en waarom een
gemeente zijn beloften niet nakomt.
In het diepst van de crisis is er door de raad voor gekozen om een goed en mooi plan te
wijzigen naar een plan B met allerlei haken en ogen, omdat het op dat moment de enige
optie leek.
Nu is de crisis gelukkig voorbij en dan zou je denken dat met de veranderende
omstandigheden, de toen gemaakte keuze nog eens goed heroverwogen zou worden. Maar
dat blijkt niet het geval te zijn. Het is toen besloten zegt de gemeente en dus daar wordt aan
vastgehouden, ook al blijkt dat :
- de verkeerssituatie daardoor slechter wordt,
- er heel veel zienswijzen zijn ingediend tegen plan B,
- de voorstanders in de wijk wonen die het verst weg gelegen is op 1,4 km afstand,
- de school plan B niet ziet zitten, omdat er door een 5 meter hoge muur op 1 meter
afstand van het schoolplein een tochtpijp ontstaat op het schoolplein bij wind en een
broeikas zonder wind, er voor de kinderen dan geen ruimte meer is, overigens: in de
stukken staat dat de muur zelfs 8 meter hoog mag zijn,
- omdat het schoolplein te klein is, de school groeiende is en al in noodlokalen zit, door
de supermarkt geen uitbreidingsmogelijkheden zijn,
- de verkeerscommissie van school aangeeft dat plan B de veiligheid van de kinderen
met hun ouders in gevaar brengt,
- kinderopvang en scholen ook buiten de reguliere tijden veel open zijn met
buitenschoolse activiteiten , bijeenkomsten , sportactiviteiten etc, en daarom de
kinderen niet te “vensteren” zijn in tijdgroepen met laden en lossen,
- ook op piekmomenten van de supermarkt er schoolgaande kinderen over het terrein
zullen gaan (daar kan je toch geen kansberekening op los laten?),
- er al bijna 6.000 auto's per etmaal rijden en met de supermarkt erbij naar 7.800
stijgt,
- supermarkten in de omgeving te lijden zullen hebben onder plan B,
- er hele mooie alternatieven zijn om een kleinere supermarkt te realiseren met
appartementen waardoor de gemeente een hogere opbrengst kan genereren en
meer structurele opbrengsten door hogere OZB en de groene ingang van de wijk
behouden kan worden. De Spar supermarkt heeft aangegeven dat ze interesse
hebben om een kleine supermarkt te realiseren. De onderzoeken wijzen ook uit dat
een kleinere supermarkt voor alle partijen beter is.
Oftewel, je zou denken dat behoorlijk bestuur inhoudt, dat nu gekeken wordt naar wat nu
het beste is in plaats van vast te houden aan een crisisbesluit in de crisistijd en onder het
mom van onbehoorlijk bestuur niet van dit plan af te willen wijken. Waarom hebben we u
als volksvertegenwoordigers gekozen? In de hoop dat u de beste keuzes maakt voor de
gemeente, dat u de moed hebt om te zeggen: 'Dat was voor toen misschien de beste optie,
maar nu is iets anders de beste optie'.
Het college spiegelt u onterecht voor dat er financiële afspraken zijn gemaakt. Dat is niet zo,
alle afspraken zijn onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad. Elke

projectontwikkelaar loopt ondernemersrisico en weet dat een plan pas een plan is als de
gemeenteraad of in geval van bezwaar, de Raad van State een definitieve uitspraak in het
dossier heeft gedaan. Ik vind het een kwalijke zaak dat het college het democratische
besluitvormingsproces met een dergelijk argument van een financiële claim probeert te
forceren. Ik weet dat het niet klopt wat het college over de financiële claim zegt, maar was
het wel waar geweest dan was het college flink zijn boekje te buiten gegaan en uiterst dom
geweest om niet in alle gesprekken het beslisrecht van de raad te eerbiedigen en in alle
gevallen aansprakelijkheid van financiële claims af te wijzen. Laat u zich dan daar ook niet
door misleiden svp.
Stap af van plan B en heb de moed om te kiezen wat het beste is: een kleinere supermarkt
van max 1000 m2 met appartementen er boven en vooral veel groen! Dat is de beste optie.
Maar als u niet voor de beste optie kiest, hoe moet ik dat mijn kinderen uitleggen? Hoe kunt
u het aan al die gezinnen in de wijk uitleggen?
Koos Bogaerts

