
 

 

Geachte raadsleden. 
 
Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt dat ik u nog een berichtje stuur na aanleiding van de 
oordeelsvormende vergadering van afgelopen dinsdag. 
 
Ik wil u er graag op wijzen dat er voor de VsvP nog maar één mogelijkheid is om een positie op het 
strand te krijgen en dat is nu.  
Door het kustpackt gaat de boel voorgoed op slot en uw zo goed bedoelde motie van 2015, om het 
over 2 jaar nog eens te bekijken, is daardoor waardeloos geworden. 
 
We waren blij met de steun van de VVD in vorige oordeelsvormende vergadering en nu van D’66 en 
de SP en hadden de indruk dat bij de andere partijen de situatie nog niet voldoende duidelijk is. 
 
We hopen dat u onze inspreektekst nog eens door wilt lezen omdat er aan dit dossier best nog een 
aantal haken en ogen zitten waarvan een deel in de voetnoten beschreven wordt, inclusief 
kwetsbaarheden in het plan helemaal op het einde.  De tekst is toegevoegd. 
 
We hopen ook dat u nog eens wilt overwegen om de door ons voorgestelde verdeling op te leggen 
aan het college. Het betreft alleen maar een kleine aanpassing (zonder claim consequenties). We 
hebben helaas van de wethouder niets te verwachten zoals door hem zelf uitgesproken is. 
 
Een aantal jaren geleden hebben we binnen het bestuur al eens afgesproken dat we een deel van de 
verhuuropbrengsten willen laten terug vloeien naar het dorp in de vorm van een budget om 
evenementen te organiseren voor bewoners en bezoekers. (muziek in koepel op het plein!) 
Denk ook aan leuke/nuttige dingen voor inwoners die het minder breed hebben of ouderen.  
 
Ik kan u beloven dat we daar i.i.g. minimaal €1000,- per huisje per jaar voor willen reserveren. 
 
Uit de reacties afgelopen dinsdag krijg ik het gevoel dat het belangrijk gevonden worden om “als 
betrouwbare overheid gezien te worden” en dat daardoor niet aan de verdeling getoornd mag 
worden.  
Ik wil u voorhouden dat je wellicht eerder als “starre overheid” gezien wordt als je niet bereid bent 
om voortschrijdend inzicht over 5 jaar mee te laten wegen. En vraag u a.u.b. nog eens af of jullie 
gezien willen worden als “de overheid die het grote geld faciliteert” of als “de overheid die de eigen 
burgers kansen biedt”?  
 
Bij de verdeling die nu op de kaart staat gaat iig alles naar ondernemers die nu al (zeer) gevuld zijn en 
projectontwikkelaars die, zoals altijd, alleen geïnteresseerd zijn in de bankrekening van de 
aandeelhouders.  
 
Geachte raadsleden, laat de goedbedoelde voornemens om meer te doen met lokale participanten 
niet alleen verkiezingsretoriek  zijn. 
 
We hopen vurig op uw motie.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Frank Delis 
Voorzitter VsvP 
 


