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Rembrandtbrug – prijzenpot van 31 miljoen euro 
 
In 2020 heb ik 2 brieven geschreven waarin ik redenen aangaf om niet voor de 
Rembrandtbrug te kiezen.  
Raadsvergadering op 15 oktober 2020 online bijgewoond. Helaas het besluit genomen dat het 
door moet gaan. Vooral politiek gedreven, je merkte aan heel veel “voor” stemmers dat ze het 
eigenlijk helemaal niet willen. Ook bij de betogen van enkele partijen die “voor” waren, 
spatte het er vanaf dat ze met de financiën in hun maag te zitten. En dan toch voor stemmen, 
echt ongekend. 
 
En inmiddels is het benodigde bedrag in 2 jaar tijd enorm toegenomen. Inmiddels staat de 
teller op 31 miljoen euro.  
 
Dankzij Inwonersbelangen opnieuw in de media, oproep voor referendum. Besluitvorming 
gemeenteraad m.b.t. bestemmingsplanwijzigingen. 
 
Dus ik dacht, ik ga als burger ook weer mijn steentje bijdragen, die plicht heeft elke burger als 
het om dit soort bedragen gaat, en zeker als iedereen die je erover spreekt aangeeft dat dit 
waanzin is. 
 
Eerst eens gaan kijken bij de “Ingezonden Brieven” en ben diep onder de indruk hoeveel 
mensen de moeite nemen om hun mening hierover kenbaar te maken. Sommige brieven zijn 
namens zeer veel mensen. 
 
Ook inhoudelijk ben ik onder de indruk, daarom ga ik in deze brief geen inhoudelijke 
argumenten aanvoeren waarom we de Rembrandtbrug niet zouden moeten doen. 
 
Wel opnieuw een deel herhalen welke ook in mijn 2e brief stond van oktober 2020: 
 
Nu ik meer inzicht heb in de financiën op gemeenteniveau zie ik het volgende:  

• De schulden zullen nooit meer afgelost worden. We gaan richting 200 miljoen als ik 
het goed begrijp, en verder er overheen. Gezien de omvang kan dat langs “normale 
weg” ook niet meer recht getrokken worden.  

• We maken gebruik van opgestelde kaders die het aangaan van schulden van deze 
omvang mogelijk maken, en daarmee gaan we dit als normaal en gangbaar 
beschouwen. 

• Conform wat wereldwijd op alle niveaus gebeurt: we drenken ons in de schulden, 
beseffen heel goed dat dit niet meer op te lossen is als je de economie en welvaart op 
niveau wilt houden. Uitstellen en doorschuiven. En hopen dat hyperinflatie/monetaire 
reset/nieuwe wereldmunt etc na onze tijd plaatsvindt. 

• Daar waar mogelijk halen we extra geld op bij de burgers via belastingen (dankzij de 
“onbenutte belastingcapaciteit” gelegaliseerd), zodat we binnen kaders blijven, en 
ook weer niet te veel, dit om echte onrust en opstanden te voorkomen.  

 
Beste gemeenteraadslid, helaas ziet het er inmiddels voor heel veel mensen somber uit, in 
verband met de sterk gestegen voedsel en energieprijzen. De verwachting is dat de komende 
jaren heel moeilijk worden. 
 
31 miljoen aan de Rembrandtbrug besteden betekent: 



 2 

• Lastenverzwaring voor inwoners, want daar halen jullie een deel van de funding 
rechtstreeks vandaan, zodat zij nog meer in de problemen komen. 

• Gaat ten koste van de mogelijkheden om inwoners te helpen die in armoede komen of 
al zijn. Naast medeburgers en overheid heeft ook de gemeente heeft hierin 
zorgplicht. Kiezen voor de Rembrandtbrug betekent 31 miljoen wat niet aan 
hulpbehoevenden besteed kan worden.  

• Keuze voor een verkeerde vorm van “luxe”, terwijl primaire levensbehoeftes onder 
zware druk komen te staan 

 
Tja en als ik bovenstaande nog eens lees dan denk ik, dat is natuurlijk geen nieuws, elke 
gemeenteraadslid weet hiervan, je bent niet voor niets uitgekozen om het volk te 
vertegenwoordigen en de juiste besluiten te nemen. Toch?? 
 
 
Met vriendelijke groet, 


