
“ IK BEN EEN ECHTE BLAUWVINGER “  en

 “ IK WIL GRAAG ALS BURGERVADER GEZIEN WORDEN ”

Bovenstaande liet onze nieuwe burgermeester op tekenen in de krant.

Ik weet niet hoe het in Zwolle is geregeld, maar in Leusden kun je tegenwoordig 

pinnen, blauwe vingers krijg je,  denk ik , als je een middag op de milieustraat 

gaat werken.

En voor wat betreft die naam Burgervader, die titel is nog niet verdiend zei u in 

de krant, maar ik durf te stellen dat u over 3 minuten een uitgelezen kans krijgt 

deze zo snel mogelijk binnen te halen.

 Vanuit de prachtige wijk Rozenboom wensen wij u veel succes in uw nieuwe 

job en de uitnodiging welke ik begin augustus aan de raad stuurde geldt 

vanzelfsprekend ook voor u !

Meneer de voorzitter, sta mij toe dat ik via u , u allen mee neem op een korte 

trip, ik bedoel dan geen trip met zo’n rietje en van dat poeder nee, stelt u zich 

voor u werkt over enige tijd niet meer hier maar weer in het centrum van 

Leusden en u besluit, zo tussen de middag weer eens een “rondje om de kerk te 

doen “.

Welnu de dynamiek spat weer van het hernieuwde winkelcentrum de 

Hamershof af zodra u de deur van het nieuwe gemeentehuis opendoet; u loopt 

een 200 meter Noordwaarts, u steekt de Noorderinslag over en u wordt 

opgeslokt door een zee van groen , een gekwetter van vele verschillende vogels 

en de serene rust welk het kerkhof  uitstraalt, brengt uzelf ook (weer) tot rust ; 

een aantal senioren woningen completeren de huidige 2 kavels welke opnieuw 

zijn uitgegeven en bebouwd. Een prachtige wandeling als of er in 40 jaar niets is 

veranderd !

NEEN, niets van dat alles , beursgenoteerde onderneming Heijmans is aan het 

woord en verstoort ruw uw en mijn trip.

Wij hebben inmiddels zoveel verlies geleden op het project Biezenkamp ( en u 

weet het project waar ik het over heb is het sluitstuk en dus onderdeel van het 

in 2007 gesloten contract tussen gemeente en Heijmans) , WIJ gaan vele meters 



meer uitgeven dan in dat contract staat, met ÉÉN doel  , het  deficit van de 

Biezenkamp te reduceren.

WEG met alle flora en fauna, weg met het park aan de zuidkant, weg met de 

serene rust welke het kerkhof uitstraalt, wij proppen alle meters vol met huizen 

en oh ja als compensatie zullen we een pad aanleggen strak tegen het kerkhof 

aan; wij hebben niets van doen met de piëteitsgedachte welke door 

ondergetekende en anderen bij herhaling is ingebracht.

Dat de gemeente straks een handhavingsplicht heeft die piëteitsgedachte te 

bewaken, daar wordt gemakshalve aan voorbij gegaan .In dit verband verwijs ik 

ook naar het interview met de CEO van Heijmans, recent in het financieel 

dagblad waar hij zijn visie uitlegt hoe Heijmans tegen verkaveling e.d. aankijkt; 

ik kan me toch niet voorstellen dat u als raad die visie deelt.

Het lijkt er overigens op dat, vanuit de gedachte  “samen uit samen thuis” 

gemeenteambtenaren teveel worden meegezogen in de plannen van 

bouwerondernemer, dat lijkt ons volstrekt ongewenst.

Dat er op de beide vrijgevallen kavels gebouwd gaat worden is begrijpelijk en is 

wat ons aangaat prima en terwijl ik dit vanmorgen opschreef bedacht ik mij dat 

de oostelijke kavel zich uitstekend leent voor een huis welke toebedeeld wordt 

aan onze nieuwe burgervader; hedenavond heeft hij in ieder geval al een idee 

wie zijn nieuwe buren worden.

Meneer de voorzitter, de griffie wees mij er op dat het onderwerp waarover ik 

spreek vanavond niet verder inhoudelijk wordt behandeld, ik begrijp dat, echter 

ik hoop en verwacht dat met mijn bijdrage u het college aanmoedigt voor nader 

inhoudelijk overleg, ik durf dat experiment met het college aan, de naam 

Bouwmeester voorspelt m.i. iets moois.

Ik dank u voor uw aandacht. 


