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OPEN BRIEF

Amersfoort schiet
zichzelf in de voet
met verkoop De WAR

Uit de kom Ruben L. Oppenheimer

met dit verhaal een karikatuur van
een verwend jongetje neer: ‘Ik wil,
ik wil, ik wil’. En wat wil Mark eigenlijk? Eigenlijk best veel open
deuren. Algemeenheden waar niemand op tegen kan zijn. Een sinterklaaslijstje van een jongen die
weet dat hij alles al heeft. Waar wil
Marks VVD Nederland naartoe
leiden? Er wordt geen keuze gemaakt, er wordt nog geen vier jaar
vooruitgekeken. Met zo weinig
ambitie kun je geen organisatie
besturen. Dit is een eigen troonrede van Mark. Die had hij nog
niet.
Astrid Vromans,
Capelle aan den IJssel.

Ik lees me echt de
ogen uit het hoofd
‘De wereld moet jaloers op ons
zijn. Naar ons kijken en denken: in
Nederland, daar hebben ze het
goed voor elkaar’. Rutte haast zich

De schreeuwers
waar Rutte het
over heeft, vind
ook ik storend
te zeggen dat het in Nederland om
de mensen gaat. Bijna vier pagina’s
Mark en zijn visie. Met verbazing
en een ongemakkelijk gevoel worstel ik mij erdoorheen. Dit is pas
campagnevoeren. Onze pensioenen gaan verbeteren. De zorg voor
iedereen krijgt een 10. We beschermen wat we hebben opgebouwd. Mensen die terug kunnen
naar een veilig land, gaan ook
daadwerkelijk terug. Aan Nederlandse waarden en normen wordt

niet getornd. Ons cultureel erfgoed wordt beschermd. We gaan
doorbouwen op een stevige basis.
Ik lees me de ogen uit mijn hoofd.
Inderdaad, Mark Rutte: een huis
bouw je niet op drijfzand. Hoe ongeloofwaardig.
K. van Dijk, Breda.

Verkiezingssprookjes
Je kan geen huis op drijfzand bouwen, maar ook niet op die onderste stenen die nog steeds niet naar
boven zijn gekomen. Meneer
Rutte, ik geloof niet in uw verkiezingssprookjes. Het spreekwoord
‘Veel beloven weinig geven, doet
een gek in vreugde leven’ past bij
uw verhaal.
R. Koster.

Blij verrast door dit mooie
stuk van onze premier
Blij verrast heb ik het stuk doorgelezen. Mark Rutte denkt vanuit de
normale burger en kijkt naar de
belangrijke maatschappelijke en
economische vraagstukken, zoals
het kopen van een huis, onze pensioenen en de werkgelegenheid. Ik
werk als logopedist in de ouderenzorg, mijn man is politieagent. Ik
ben tevreden wanneer ik lees dat
hij voor beide sectoren iets wil betekenen. Het gaat over veiligheid
en de zorg voor onze ouders. Hopelijk gaat hij laten zien dat er echt
meer geld komt voor deze groepen. Wij hebben een baby van 10
maanden. Daarom ben ik ook blij
met een stabiel onderwijsstelsel
en met het feit dat we allemaal vrij
mogen zijn. Een groot goed. De
schreeuwers waar Rutte het over
heeft, vind ook ik storend. Als laatste ben ik blij met de prettige manier hoe Rutte vluchtelingen benadert. Respectvol maar realistisch. Ik denk dat ik voor de derde

maal op rij weet op wie ik ga stemmen.
Merel Jansen.

Over vier jaar roept hij
gewoon weer ‘sorry’
Wat een leuke krant was dat. Ik
was gelijk wakker. Omdat we zó
goed uit de crisis zijn gekropen
moet ik mijn krant wel binnenkort opzeggen. Moet mijn dochter
van bijna 20 rondkomen van 60
euro per maand. Konden we alimentatie inleveren en krijgt mijn
dochter, hoewel ze is afgekeurd,
geen wajong-uitkering. En waar is
mijn door Rutte beloofde 1000
euro? Een pinokkio is het, want
over vier jaar roept hij weer ‘sorry’.
Geweldige mensen, die de schouders eronder zetten? Dus mijn
dochter is niks waard? Zij kan dat
namelijk niet. We groeien bijna
het hardst van heel Europa? Ik
daag Rutte uit om bij mij thuis te
komen kijken. Kan hij nog een
slap koppie thee krijgen ook, want
met één zakje doen we een dag. De
zorg? Wat weet hij daarvan? Heeft
hij wel eens in een verzorgingshuis gelegen?
Astrid van Schaick.

Tien jaar heeft De WAR samen
met de burgers van Amersfoort
geïnvesteerd in het ontwikkelen
van de Warner-Jenkinsonfabriek tot een kiemplek voor stedelijke vernieuwing. Recent
haalden ze ruim 600.000 euro
op met crowdfunding om het
terrein te kopen van de gemeente om het erfgoed te behouden en dit duurzaam en klimaatbestendig te ontwikkelen.
De innovatieve plannen hiervoor hebben ze samen met
toonaangevende wetenschappers uit binnen en buitenland
ontwikkeld. Dit biedt burgers
van Amersfoort de vrijheid om
te experimenteren en hun plan
brengt de plek op een innovatieve manier tot leven met een
combinatie van erfgoed, duurzaamheid, cultuur en stadslandbouw. Juist door dit te combineren met evenementen, cursussen en onderzoek, leveren ze
een belangrijke bijdrage – niet
alleen voor de locatie zelf, maar
voor de hele stad. Bezoekers
worden het erfgoed binnengehaald en de nieuwe kennis helpt
Amersfoort om zich duurzaam
en klimaatbestendig te ontwikkelen.
Zulke maatschappelijke initiatieven zijn van grote waarde
voor de leefbaarheid en toekomst van steden. Als ze, zoals
De WAR, ook nog eens zichzelf
kunnen bedruipen, mag een gemeente zich gelukkig prijzen.
De WAR is een schoolvoorbeeld – letterlijk want wij en
andere Nederlandse en buitenlandse universiteiten werken
graag met ze samen als ‘good
practice’ casus – van hoe burgers
en steden een serieuze bijdrage
kunnen leveren aan duurzaamEn het zijn de problemen die bepalen hoe het plan eruit komt te
zien. Het zijn juist die hobbels die
als excuus worden gebruikt door
de regering om niet het plan te
volgen zoals de kiezer met mooie
woorden werd voorgespiegeld.
Helaas wordt u wel afgerekend op
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locatie aan de Eem.
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heid, cultuur en innovatie, zonder dat de gemeente hiervoor
diep in de buidel hoeft te tasten.
Het heeft Amersfoort zowel nationaal als internationaal op de
kaart gezet.
Toch besloten burgemeester en
wethouders het terrein te verkopen aan een projectontwikkelaar, in plaats van De WAR.
Naar ons idee schiet Amersfoort
zichzelf hiermee ﬂink in de
voet. Deze belangrijke broedplaats aan de Eem en de jarenlange tijdsinvestering van vele
Amersfoorters dreigen verloren
te gaan en verder initiatief vanuit de samenleving wordt gedemotiveerd. Wij hopen dan ook
dat gemeente Amersfoort deze
beslissing zal herzien en De
WAR de kans geeft die Amersfoort verdient.
Dr. Arjan Wardekker, prof. dr. Jeroen van der Sluijs, prof. em. dr.
Bert de Vries, dr. Heleen Mees en
dr. Maria Ferreira Dos Santos, allen Copernicus Instituut voor
Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht.
Paul Brouwer, MSc, departement
Biologie, Universiteit Utrecht.
Prof. dr. Cristiane de Morais
Smith, departement Natuur &
Sterrenkunde, Universiteit Utrecht.
het resultaat. Ik wens u succes met
dit plan waar ik me wel in kan vinden. Maar gerustgesteld ben ik
niet. Want naast dat we een groep
koppige optimisten zijn, zijn we
ook een groep van ‘eerst zien, dan
geloven’.
Jolanda Kanters, Leerdam.

Goed plan, maar toch
eerst zien dan geloven
Beste meneer Rutte. U wilt veel,
lees ik. Ik zie actuele thema’s voorbijkomen die enorm leven bij een
groot deel van het volk. Thema’s
waar wij ons zorgen om maken,
die ons raken. U wilt met al die
thema’s aan de slag en probeert
onze zorgen weg te nemen als een
soort Vader des Vaderlands. Maar
hoe gaat u dat doen? Ik lees het
nergens. Eventuele problemen
stipt u wel aan, maar of daar zo
makkelijk overheen gestapt kan
worden is de vraag.

Z De (ouderen)zorg blijft voor veel mensen een van de belangrijkste
zaken die een kabinet goed moet regelen. FOTO ANP

