
Geachte Griffie, 

 

Zou u onderstaande brief als ingekomen stuk aan de agenda toe willen 

voegen? 

 

Met vriendelijke groet, 

Pieter Vonck 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Op 5 maart besprak de commissie ontwikkeling het ontwerpbestemmingsplan 

voor de Koepel. Op deze vergadering waren maar liefst 19 insprekers die 

op een hoge uitzondering na niets maar dan ook niets positiefs over het 

voorliggenden plan te melden hadden. Werkelijk op elk vlak, of het nu de 

hoogte van de bebouwing betrof of de invulling van de ruimtes, werd 

massaal kritiek geleverd. Het was dan ook verbijsterend om te zien en 

horen stoethaspelende raadsleden zich in de raarste bochten wrongen om op 

een of ander manier het plan nog te kunnen accorderen. 

 

Nog pijnlijker is de conclusie dat alle insprekers in feite tegen 

dovemansoren hebben gesproken. Raadsleden die moeten opkomen voor de 

burgers die ze gekozen hebben laten het volkomen afweten. Er wordt 

gemompeld over dunne lijntjes die nog net niet overschreden zijn en meer 

van deze onzin... De werkelijkheid is dat we hier te maken hebben met een 

afschuwelijk mislukt project, een dagdroom die uiteen is gespat. Daarom 

vraag, nee smeek ik alle raadsleden met gezond verstand deze kwestie nog 

eens in hun fractie goed te bediscussiëren en tegen het licht te houden. 

Het is nog niet te laat! 

 

Natuurlijk ontstaat er bij afwijzing een nieuwe lastige situatie maar 

beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! Zoals het plan er nu 

voorligt wordt de Koepel niet geopend maar systematisch dichtgetimmerd 

voor zover dat al niet het  geval was. Er verdwijnt geen enkele muur! Nee 

het hele terrein wordt maximaal dichtbebouwd... Een aanfluiting voor de 

stad en dan hebben we niet over alle andere door de insprekers genoemde 

bezwaren. 

 

Ik verzoek u dringend nogmaals mijn inspraak bijdrage te lezen en 

vervolgens een verstandige keuze te maken. 

 

Veel sterkte. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pieter Vonck 

 

 


