Debat over toekomst werelderfgoed hard nodig.
Begin april deed ik een oproep aan de Beemster burgers actief te worden in de
politiek om het gemeentelijk beleid om te buigen naar een beleid dat meer
bescherming biedt aan ons werelderfgoed.
Jos Dings heeft hierop gereageerd door te stellen dat ontwikkeling in onze
polder noodzakelijk is. Daarbij verdedigt hij volledig het huidige beleid van het
gemeentebestuur. Dat is jammer want als fractievoorzitter van de PvdA zou je
juist van hem kritische geluiden moeten horen, te meer omdat de PvdA hier in
de Beemster een oppositiepartij is. Misschien reageert de heer Dings vooral
vanuit zijn positie als secretaris van de Bedrijvenvereniging waarbij hij als het
ware een pleitbezorger is van bedrijvengroei in onze polder.
Het wordt hoog tijd dat we met elkaar gaan bekijken wat voor soort bedrijven
hier in de Beemster kunnen en welke niet. Vooral vanaf de kant van de PvdA
zou hierbij een duidelijke bijdrage welkom zijn.
Een goed debat, daar worden we allemaal beter van en het wordt hoog tijd dat
we dit met elkaar gaan voeren. Dit gebeurt tot nog toe onvoldoende in de
gemeenteraad, dus moet het maar van de kant van de burgers komen.
Onderwerp: Hoe moeten we omgaan met ons werelderfgoed zodat onze
kinderen en kleinkinderen er ook nog van kunnen genieten. De druk van de
economie is hoog dus als we niet duidelijk regels stellen gaat het werelderfgoed
zeker verloren aan grootschalige bedrijvigheid en woningbouw.
Lieden die op deze vraag reageren met: “Het mag geen museum worden”, of:
“Er mag geen kaasstolp overheen worden gezet”, diskwalificeren zich van dit
debat. Met deze termen sla je namelijk elke discussie neer en maak je je
tegenstander monddood. En dat is een slechte zaak want die discussie moeten
we juist in alle openheid met elkaar voeren. Welke richtlijnen hebben we nodig
om het historische karakter van de Beemster te behouden voor de volgende
generaties. Bedrijven, mogen die maar doorgroeien? En wat voor soort bedrijven
passen hier? Woningbouw, grote aantallen voor de regio? Wat kan wel en wat
kan niet. We zijn nu tien jaar werelderfgoed en nog steeds zijn er geen
duidelijke richtlijnen. Het project Des Beemsters biedt onvoldoende regels
omdat hierin wel de mening van de ondernemers en de politiek is verwerkt
maar waarin naar mijn mening onvoldoende de mening van de burgers is
verwoord.
Dus Beemster burgers, doe mee aan dit debat, geef uw mening en klim ook eens
in de pen! Toon lef en geef uw mening. Het zal de Beemster op den duur ten
goede komen.
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