Open brief aan Leon Riekwell

Vlissingen, 5 maart 2017
Geachte heer Riekwell ,
Zeker in de tijd van 2e-kamerverkiezingen wordt mijn brievenbus door een grote NEE/NEE sticker
beschermd tegen loze beloften van landelijke partijen. Ongeadresseerd drukwerk komt er bij ons dan
niet in.
Niet alle partijen respecteren de wensen van de kiezers. Ook deze week werd het spamfilter op onze
brievenbus omzeild door een grappig bedoeld pamflet van uw hand. Op de voorkant gesierd door
een knullige gefotoshopte afbeelding waarin mijn hoofd was gemonteerd. Ik heb recent betere
spotprenten gezien.
Nog knulliger is echter het beeld dat u schetst over mijn rol in het Nollebosdossier. U suggereert dat
ik aan het touwtje van de projectontwikkelaars vastzit. Volgens mij woont u inmiddels lang genoeg in
onze stad om te kunnen weten dat echte Vlissingers zich niet aan het lijntje laten houden. Zij zijn
tegendraads en durven te kiezen voor hun eigen weg. Als geboren en getogen Vlissinger ben ik geen
uitzondering op die regel.
Mijn rol in het Nollebosdossier is best wel een eigenwijze. Als nieuwe wethouder werd ik in 2014
geconfronteerd met een tweetal grootschalige plannen om te bouwen in het Nollebos. Mijn eerste
reactie was, zoals ik al vaker heb vermeld: “welke idioot heeft dit bedacht?”. Al snel werd mij
duidelijk dat deze plannen gebaseerd waren op toezeggingen door de gemeenteraad. Uw PvdA was
daar in grote meerderheid voor. Mijn eigen partij, de LPV, was daarentegen unaniem consequent
tegen grootschalige bebouwing. Jammer dat ook u zich in verkiezingstijd schuldig maakt aan
alternatieve feiten en dit onvermeld laat.
Mijn voorgangers hadden, in de lijn van de wensen van de toenmalige gemeenteraad, gesprekken
gevoerd met de bestaande ondernemers in het Nollebos/Westduingebied. Er is toen zelfs serieus
gesproken over verplaatsing en uitbreiding van reptielenzoo Iguana naar de locatie van de
kanovijver. Nota bene door een PvdA-wethouder. Overigens dezelfde die met het voorstel is
gekomen om Kon Tiki te verplaatsen naar een nu nog leeg stuk strand. U weet ongetwijfeld dat we
dit inmiddels met behulp van alle betrokkenen hebben kunnen terugdraaien. Jammer genoeg met de
tegenstemmen van de PvdA.
Eigenwijs als ik ben, heb ik met de ondernemers in Nollebos/Westduin gesproken en hen verteld dat
hun afzonderlijke plannen niet door de beugel konden. Ik heb hen verteld dat ik hun ideeën pas aan
de gemeenteraad zou voorleggen indien ze zouden samenwerken. Bovendien zou het plan rekening
moeten houden met de cultuurhistorische-, natuurhistorische- en recreatieve kwaliteiten van het
gebied.
De ondernemers hebben in gezamenlijkheid de handschoen opgepakt en hun eerste ideeën
uitgewerkt. Deze ideeën hebben ze in vertrouwelijkheid voorgelegd aan de gemeenteraad, om te
toetsen of ze voldeden aan de eerder geuite wensen van de raad. Niet om er stiekem een besluit
over af te dwingen. Wel om te voorkomen dat er onnodig commotie zou ontstaan over ideeën die

niet haalbaar zouden zijn en dat daarmee de zakelijke belangen van de ondernemers zouden worden
geschaad.
Volgens de gemeentewet is dit een volstrekt legitiem middel en dat is niet voor niets. De
ondernemers zijn door het vroegtijdig en selectief uitlekken van hun eerste ideeën namelijk ernstig
geschaad. En let wel, het gaat hier niet om grote anonieme internationale concerns. Het gaat om
twee kleine familiebedrijven waar de eigenaren, hun familie en medewerkers elke dag hun stinkende
best moeten doen om de kost te verdienen. En inderdaad, inmiddels worden ze ondersteund door
projectontwikkelaars die brood zien in uitbreiding van het toeristisch aanbod in onze stad.
Het werd mij als wethouder al snel duidelijk dat de ideeën van de ondernemers té grootschalig
waren. Ook een aantal politieke partijen die in eerste instantie wel voor grootschalige uitbreiding
waren, trokken hun keutel in. Dat is politiek en daar kan ik mee leven.
Jammer genoeg bleef de gemeenteraad vooral met de mond belijden dat de plannen te grootschalig
waren, maar bleef ze in gebreke bij de beantwoording van de vraag wat ze dan wel wilde met het
gebied. De bestaande afspraken bleven hiermee gewoon in stand. Dat is de reden waarom het
College van B&W nu zelf met een voorstel komt. Een voorstel om het voorliggende plan af te keuren.
En tevens een voorstel om te komen tot afspraken die wel recht doen aan alle belangen. Een voorstel
aan de raad ter besluitvorming, al dan niet in geamendeerde vorm.
Het belang van natuur en recreatie staat daarbij voorop. Maar natuurlijk houden we in ons voorstel
ook rekening met het belang van de ondernemers om te werken aan hun eigen toekomst en aan de
werkgelegenheid in onze stad. Dit alles geheel in lijn met de uitgangspunten van de Zeeuwse
kustvisie. In ons voorstel hebben we opgenomen dat eventuele bebouwing zich moet concentreren
in een beperkt deel van het gebied. Niet met als bedoeling dat deel vol te bouwen, maar juist om te
voorkomen dat kwetsbare delen van het gebied worden versteend.
Meneer Riekwell , ik sluit af. Ik hoop dat deze open brief u in goede orde bereikt. Helaas heb ik geen
tijd om een leuke spotprent van u te maken. Ideeën daarover heb ik zat, maar eerst maar eens
werken aan de toekomst van onze stad.
Met vriendelijke groet,
John de Jonge, wethouder (Lokale Partij Vlissingen).

