
Dank u wel voorzi/er.  

Een extra woord van dank dit keer omdat u het mogelijk hee9 gemaakt dat we vanavond kunnen 
inspreken. Een recht dat we koesteren maar waarover kennelijk verschillend wordt gedacht. Inspraak 
waaraan wordt getornd,  bedenkelijk, zeer bedenkelijk zelfs.  

Geachte voorzi/er, geachte leden van de raad, geacht college en belangstellenden op afstand. 

Mijn naam is Bram Marcusse, als voorzi/er vertegenwoordig ik de Dorpsraad Zoutelande. 

Op een FjdsFp dat het parkeerbeleidsplan bijna in werking treedt, discussieert u vanavond over de 
details. Dit had voorkomen kunnen worden als de antenne van het college voor de signalen uit de 
samenleving in een vroeger stadium op “ontvangen” had gestaan. Nu kwam de uitspraak “we zijn niet 
doof” wel op een heel laat moment. Onnodig laat want over een paar uur is het 1 april. De Fjd dringt 
meer dan ooit. 

Vriend en vijand van het college zagen en hoorden dat de invoering van parkeerbeleidsplan een min 
of meer explosieve sfeer veroorzaakte. Niet alleen in Zoutelande maar ook in andere kernen. Een 
parFculier geïniFeerde peFFe met ruim 6000 handtekeningen en Social media vol met voornamelijk 
zeer negaFeve, soms ongenuanceerde, reacFes. Signalen die meer dan duidelijk waren en niet 
genegeerd mochten worden. Met name de inmiddels overbekende “Tageskarte 50 euro” in 
Zoutelande deed het bekende “Blij dat je hier bent “ volledig te niet.  Ook de wel goed ontvangen 
maatwerkoplossingen werden volledig overschaduwd. Jammer want het is niet uitsluitend negaFef.  

Ik heb sterk getwijfeld of ik wilde inspreken. Ik sta hier voor de vijfde keer. Elke keer had ik na afloop 
de overtuiging: “ze horen me wel maar luisteren ze ook”. De 10 tegen 9 uitslagen irriteren me 
mateloos.  Vanavond kunt u hier verandering in aanbrengen door te streven naar een breed 
draagvlak Hoe? 

Door vanavond een besluit te nemen op basis van feiten en argumenten en door uzelf de vraag te 
stellen:                                                                                                                                        ……………………….
“waar zijn onze inwoners en ondernemers het meest bij gebaat”?…………………….. 

Vanavond kunt u aantonen hoe essenFeel u parFcipaFe vanuit de bevolking vindt. Vanavond kunt u 
aantonen wat uw verkiezingsbelo9en waard zijn.  

Straks neemt u een beslissing over twee voor u liggende voorstellen. Het biedt u een uitgelezen 
mogelijkheid om samen tot een oplossing te komen die recht doet aan de belangen van inwoners en 
ondernemers. Wellicht is het daarvoor nodig uit uw eigen “bubbel” te stappen. Toon de moed om 
indien nodig het parFj- of coaliFebelang ondergeschikt te maken aan het belang van de inwoners en 
ondernemers. Het is geen schande om een eerder ingenomen standpunt te verlaten of samen te 
werken met parFjen waarmee u niet verbonden bent.  

Wees u er van bewust dat u een besluit neemt ten Fjde van een crisis. Een grote crisis die iedereen 
raakt en waarvan het einde nog niet in zicht is.  

Ik rond af. De heer Bierens zal als voorzi/er van de Zomid, waarmee we nauw samenwerken in dit 
dossier, de door de Dorpsraad ingebrachte argumenten verwoorden. 

Dank voor uw aandacht. 

Ik laat het hierbij.  

Dank voor uw aandacht. 




