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Dank u wel mevrouw de voorzitter, dat ik gebruik mag maken van mijn spreekrecht. 
 
Naar aanleiding van het gebruikmaken van mijn spreekrecht tijdens het Ronde Tafel 
Gesprek van 4 februari 2020 is er veel gebeurd. Zo is er door “De monitor” een portret 
van mij gemaakt wat nu via internet te zien is, maar zal gebruikt worden voor een TV 
uitzending in Q2. 
 
In de vergadering van 4 februari werd er door Dhr Koppel, toen de voorzitter 
aangedrongen om een datum vast te leggen wanneer een Besloten Ronde Tafel 
gesprek zou plaatsvinden mbt tot het benoemen van locaties waarop, op kort termijn, 
gebouwd zou kunnen worden. Hetzij in bezit van de gemeente, hetzij in bezit van 
derden. Aangezien het om grond van derden betreft, dient dit achter gesloten deuren 
plaats te vinden. Wethouder de Jong wilde op dat moment geen datum afgeven.  
 
Nu vragen wij ons af of U de urgentie van onze zaak wel begrijpt? In de besluitenlijst, 
zegt u toe een memo met deze locaties voorafgaand aan de vergadering te doen 
toekomen aan de gemeenteraad. Maar bestaat er niet al zo’n lijst? Maar tot onze 
grote verbazing is deze nog niet verzonden aan de gemeenteraad. Tevens kunnen wij 
op IBABS ook nog geen besloten Ronde Tafel Gesprek vinden. Dhr. Koppel had toch 
aan gedrongen op een datum in maart? Wanneer gaat u deze inplannen? 
 
Met betrekking tot het woonvraagstuk, denk ik dat wij, maar zeker ook de gemeente 
zal moeten gaan nadenken over een andere manier van wonen, dan de huidige 
traditionele manier welke wij op dit moment hanteren. Moet er niet meer out-of-the-
box gedacht worden? Dit is namelijk de enige manier om op kort termijn te kunnen 
voldoen aan het te kort aan huizen voor de mensen die dat zo hard nodig hebben. Dan 
is eigenlijk de volgende vraag ook, wat doet u als gemeente NU voor de spoedzoeker, 
dan alleen plekje onder een brug of bij de Binnenvest aan te bieden. 
 
Dank u wel. 

  


