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Voorzitter, leden van de raad
Deze week steek ik veel tijd in de organisatie van en het meespelen in het 4e Bobolidamtoernooi. Tot mijn spijt kan ik dan ook niet mee met
uw jaarlijkse bottertocht, mijn afwezigheid heeft in dit geval dus geen politieke reden. Mijn hoofd zit vol met damvarianten en staat eigenlijk
niet zo naar politiek. Maar in plaats van een korte reactie op uw voorstel doe ik toch een poging wat van mijn spreektijd te vullen en daar
gebruik ik graag dit dossier voor. Onlangs waren wij allen getuige van de opening van het recreatie gebied de Zuyderzee. We konden
toespraken aanhoren van de huidige wethouder en een enthousiaste projectontwikkelaar. Dat er in die toespraken in gepaste verhouding werd
teruggekeken naar 15 jaar ontwikkeltijd is te begrijpen. Met langdradige opmerkingen over het verleden en wat er anders had gekund is
niemand gebaat. Het populistisch gemekker van oud collega Henk van de Mheen over dit project als financieel molensteen van de gemeente
Bunschoten lijkt inmiddels wat te verstommen. Wat de SVP betreft vanavond geen geklaag. Wij willen de blik op de toekomst werpen en
zien geen reden om ons tegen de verdere ontwikkelingen te keren. Er is veel werk verzet en op dit moment is er een sfeer van 'laten we
proberen te maken wat er van te maken valt' met het oog op een zo klein mogelijk verlies. De vraag of er op dit dossier politieke slachtoffers
zijn gevallen lijkt interessant, maar de SVP betwijfelt of iemand hier ook maar mee is gediend. Wij denken dat niemand hiermee is gediend.
Wij hebben allen het beste met ons dorp voor en hebben de vrijheid dit project op basis van zelf gekozen belangen te beoordelen. Het college
vraagt van ons instemming met de tweede actualisatie van de projectovereenkomst. De SVP kan hiermee instemmen. Ook met de overige
punten over het gemaximeerd nadeel van circa 1.8 miljoen en de instandhouding van de geheimhouding op enkele stukken kan onze fractie
leven. Wij hebben geen vragen aan de wethouder en mocht hij in zijn reactie, die hij overeenkomstig ons reglement van orde mag geven,
over eventuele waterplanten of oeverzwaluwenwanden in de Zuyderzee haven beginnen dan zullen we wel weer zien of er noodzaak is
hierop te reageren. Wij zijn tevreden over de bespreking van dit stuk in de commissie bestuur en middelen. Het toverwoord transparantie viel
hier regelmatig, vooral door de SGP fractie, maar ja hoe serieus moet je die nog nemen nu zij bij ieder ethisch wissewasje als een groep
wettisch opgeleide volksvertegenwoordigers wat aan het doorschieten zijn. Prima jongens overigens die zware broeders, maar ik roep jullie
met name op nog even goed te luisten naar mijn visie over de mogelijke invulling van dit recreatie gebied, waarmee ik mijn betoog wil
afronden. Die visie op dit gebied heb ik reeds gepubliceerd in 2008 en ik wil graag mijn spreektijd vullen om deze visie aan de nieuwkomers
van de raad voor te houden. Dit bedoelt als stof tot nadenken en als brainstorm om te zien wat de mogelijkheden van echt samen leven ook
kunnen inhouden.
Het stukje dat nu volgt vind ik persoonlijk een van mijn hoogtepunten, ik sprak er later over met Jaap Duijst die het ook wel kon waarderen
tijdens mijn schaakpartijtjes met hem.
1 november 2008: Flashforward oftewel Bunsjoter Deurkiek
Nog nagenietend van het mooie natuurschoon van de Laakzone en het Laakse strand fiets ik met enkele neuriënde melodietjes van
Annemieke Koelewijn in mijn hoofd het grondgebied binnen van de gemeente Bunschoten. Het verbrede fietspad op de Oostdijk is gelukkig
bromfietsvrij gehouden en de contouren van de Moloch van Melis zijn goed zichtbaar. Toch goed dat de gemeenteraad nu alweer acht jaar
geleden de historische beslissing nam om het gebied van de Oostmaat te ontwikkelen. De laatste cijfers over het toerisme geven een stijgende
tendens weer. Fijn dat zoveel mensen met de cultuur en identiteit van ons dorp in aanraking komen. Oud-wethouder Heinen passeert me al
groetend terwijl hij me een rij mooie witte tanden laat zien. Op het randmeer is het een drukte van belang, grote en kleine jachten krioelen
door elkaar heen. Er vaart zelfs een verdwaalde botter dat zie je toch niet vaak op zondag. Ik passeer het welkomsbord op de boulevard. Wat
een vooruitgang, zelfs die ene moskee heet nu naast de kerken de bezoekers welkom. Op de begane grond van het appartementencomplex
draait het Huis van Rust op volle toeren. Bezoekers kunnen hier wat internetten, mediteren, bidden en een goed gesprek voeren, de koffie
komt van de Wereldwinkel en is gratis. Een goed initiatief van de werkgroep Kerken in deze jachtige maatschappij. Op de 3e verdieping
gooit Dirk Koelewijn vliegtuigjes naar beneden. Ze zijn gevouwen van het Wareco rapport, en ja achteraf viel het nogal mee met het
onbewoonbaar verklaren van de woningen op de Schans. Goed dat de gemeente enkele appartementen beschikbaar heeft gesteld voor
bewoners uit deze buurt. Meneer Drupsteen heeft ondertussen zijn 6e woning al verhuurd, nog even en het plan voor complete nieuwbouw
kan weer uit de koelkast gehaald worden. Op de 6e verdieping schreeuwt Elly de Graaf: “Wat fijn dat we uit de raad zijn hè, nooit meer van
die lange saaie vergaderingen”. Ondertussen neemt Jan Hopman een duik in zijn privézwembad op het dakterras. Niet zo gek van hem dat hij
zijn bedrijf heeft verkocht en nu kan rentenieren. Aan mijn rechterhand lopen jongeren van de Adventkerk en de Maranathakerk
evangelisatieblaadjes met uitnodigingen voor de avonddienst aan toeristen uit te delen. Dit samenwerkingsverband had men toch echt niet
voor mogelijk gehouden een aantal jaren geleden. Onder regie van de Eendracht vaart de Boot der Bezinning uit. Deze pontveer naar de
Eemhof is een groot succes. Op de Dag des Heeren is de boot gratis en Hans Sloof is een enthousiaste gastheer. Ik informeer nog even bij
Bort Zwaan en Jaap Duijst (klavertje vier) hoe de verkoop is in het evangelisatietentje op de boulevard. Naast boekjes met geestelijke
diepgang zijn er poppen in klederdracht te koop. Komen jullie nog tot zinnige gesprekken of is het alleen maar boulevardpraat? Jaap laat
weten; “We leven in het eind der tijden maar ik ben dankbaar dat ik dit nog mag doen…” Aan het eind van de Huijgenboulevard hangt een
groot billboard over een zomeroptreden van het visserskoor. Op de havenstraat aangekomen denk ik altijd aan de schets van Rikkert Heinen,
die man kon echt niet tekenen zeg ik hardop. Op deze warme dag wacht me thuis een heerlijk koud flesje bier. Al drinkend gaat er wat langs
mijn mond en ik voel nattigheid. Ik word badend in het zweet wakker en hoor een liedje over dromen van Marco Borsato uit de wekkerradio.
P.F. Koops
Oprechte deelneming met vooruitwerkende kracht voor die personen die 2016 niet gaan halen. Deze laatste zin verscheen niet in de lokale
krant, blijkbaar te gevoelig.

