
Beste   verwijderd  , 

 

Ik heb hieronder in jouw tekst een reactie geplaatst. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het oprichtingsbestuur van SamenZeedijk 

 

Ton Jacobs 

 

 

 

 

 

 

 

Van:      verwijderd                                                        
Verzonden: dinsdag 27 januari 2015 17:20 

Aan: SamenZeedijk.nl 

CC: verwijderd 
Onderwerp: Re: Wie zijn "we" 

 
Beste ?, 
Op de een of andere manier schijnt het zgn "brugteam" een officieel tintje te krijgen. 
Dat is correct. Door alle positieve reacties zijn we bezig om het brugteam om te zetten naar een 

vereniging. De concept statuten staan op de website. 

 

 

 

 

Bij mijn beste weten was de introductie van dit gebeuren een toespraak van een voor mij (en 
vele anderen) tot dan toe onbekende persoon tijdens een soort nieuwjaarsreceptie. Dit speelde 
zich af tegen de achtergrond van een ordinaire burenruzie. 
Het is een misverstand dat het een gevolg is van  één burenruzie. Tijdens de interviews is duidelijk 

gebleken dat er minder bekende conflicten zijn, die niet onder doen voor het conflict Engel / Mc 

Carthy. 

 

Wie is deze persoon, wat is zijn achtergrond en welke zijn zijn beweegredenen om dit "samen 
Zeedijk" op te willen richten? Ik krijg het gevoel dat dit in het kader staat van een of ander 
promotieonderzoek. 
Het brugteam is toen voorgesteld en ook in nieuwsbrieven en op de website.  Het is zeker niet in het 

kader van een promotieonderzoek.  Iedereen doet het vanuit betrokkenheid en liefde voor de 

Zeedijk. Dus met alle goed bedoelingen. 

 

 

Ik begrijp niet waaraan dit zgn brugteam het recht ontleent om namens de bewoners en 
ondernemers voorstellen te doen.  
De voorstellen zijn gedaan aan de hand van de input van bewoners, ondernemers en buren van de 

Zeedijk. In het totaal hebben ongeveer 130 mensen dit gedaan. Mensen hebben een bijdrage 

geleverd omdat ze wisten dat we brugvoorstellen zouden gaan formuleren. 

 

Dit gebeurt in ieder geval niet namens mij. Zgn "BOB-informatie" of "BOB-raadplegingen" 
hebben voor mij geen enkele waarde.  



 

Die keuze is jouw goed recht. Net zoals die 130 mensen recht hadden op hun keuze om wel mee te 

werken. 

 

Ik voel er dan ook niets voor om met deze club mee te discussieren. 
Niemand is verplicht om met ‘deze club’ te discussiëren.  Je bent er wel ongeveer vijf keer voor 

uitgenodigd. 

 

Waarom die felle toon? (Ik zie het beslist niet als negatief.)  
De toonzetting van de vorige email was zeker fel. Wat is de toegevoegde waarde om direct zo’n toon 

aan te slaan. We zijn allemaal buren en ik denk dat we allemaal het beste voor hebben met de 

Zeedijk. Meningen mogen verschillend. Gelukkig ook maar.  Een felle toon maakt het allemaal het 

niet makkelijker om constructief met elkaar van gedachten te wisselen.  

 

 

Welnu, ik heb er een hekel aan dat zonder enige reden een initiatief wordt opgezet waarin ik 
als belanghebbende ongewild bij word betrokken. 
Je kiest zelf voor betrokkenheid of niet. Wij hebben niemand iets opgedrongen. Behalve dat we 

ongevraagd een nieuwsbrief in de brievenbus hebben gedeponeerd.  Als je die niet meer wilt 

ontvangen, dan is dat prima. 

 

 

 Nu wordt via een (wat jij noemt een nieuwsbrief) er weer een tegenstelling gecreëerd met de 
biz, terwijl die club met de medewerking van vele ondernemers al meer dan een jaar bezig is 
en dit "brugteam" zich in deze ontwikkeling manoeuvreert. 
Jouw informatie is niet correct. Het brugteam was al actief toen men nog met de voorbereidingen 

van de BIZ moest beginnen.  De waarnemend voorzitter van de OV was betrokken bij de oprichting 

van het Brugteam en de straatmanager. Er wordt geen tegenstelling gecreëerd ook al zijn er 

verschillen van inzicht.  

 

 

 

Nog een paar kleine dingetjes: 
Op de Zeedijk schijn de zon op elke plek (m.u.v. die op de dwarsstraten en -stegen) in hoog-
zomer nog geen 2 uur. Een terras op de Zeedijk is in het geheel niet te vergelijken met een 
terras op bijvoorbeeld de Nieuwmarkt. Ik vind berichtgeving (ook in de krant) vanuit deze 
club dat de (over het algemeen toch zeer goedwillende) horecaondernemers alleen maar uit 
zouden zijn op "nog meer winst" dan ook zeer negatief en stemmingmakerij. 
Tijdens het interview heb ik niet de Zeedijk genoemd maar de binnenstad. De opmerking  met 

betrekking stemmingmakerij is grote onzin. Maar als je iets wilt doen aan het zoeken naar 

oplossingen van conflicterende belangen, dan moet je ook de belangen van iedereen duidelijk in 

beeld brengen.  Dat heb ik gedaan. Overigens met een bedrag wat lager ligt dan het feitelijke bedrag. 

Maar als je het rekenmodel hebt bekeken, dan ben je ook al tot die conclusie gekomen. 

 

 

 

 

Ca. 20 jaar geleden werd de afval 's-ochtends opgehaald en dat hebben we toen geweten; De 
vuilnis werd (zoals ook elders gebruikelijk is) 's-avonds of 's-nachts buiten gezet en de gehele 
nacht lag de hele Zeedijk onder de troep. 



Dat is inderdaad een risico. Daarom stellen we een pilot voor. En zoals we al bekend hebben gemaakt 

zijn wij er geen voorstander van dat ’s nachts al afval buiten staat. 

Het is voorstel is overigens uitgewerkt omdat alle geïnterviewden opmerkingen maakten over het 

straatbeeld en het afval.  Tijdens de BOB avonden is het wijzigen van de tijden ook als een optie 

genoemd. 

Zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt is er wel al iets veranderd met het afval na onze diverse 

oproepen in de nieuwsbrief en in een gezamenlijke brief van OV, NV Zeedijk en Brugteam. 

Onze buren willen dat er iets gaat veranderen. Maar ik ben het met je eens er zit een risico aan. 

Nog even voor de duidelijkheid, het gaat alleen over het wijzigen van de ophaaltijden op maandag en 

vrijdag. 

Als jij een betere oplossing weet voor het afval, dan horen we dat heel graag.  

 

 

 

 

Voor jouw informatie; Ik ben aanwezig geweest bij wat jij noemt "de zogenaamde tafeltjes" 
in de "Haven van Texel" waarin nogal wat open deuren werden ingetrapt. Mensen laten zich 
gemakkelijk verleiden om kunstmatige problemen op te willen lossen. 
De uitkomsten van de interviews waren niet echt verrassend. Wel de betrokkenheid, creativiteit en 

de goede wil van bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk. 

Wat je bedoelt met kunstmatig is mij niet duidelijk. 

 

Wat mij wel duidelijk is dat mensen tevreden zijn over onze aanpak. Beide avonden zijn constructief 

verlopen. Dat is heel anders dan al die bijeenkomsten daarvoor. 

 

Als je op 7 april en 29 september wel aanwezig  was, dan verbaas ik me wel over een aantal 

opmerkingen en vragen.  Jammer dat je toen niet kritische vragen hebt gesteld. 

 

Je hebt vast nog wel meer vragen en opmerkingen en wij zijn altijd bereid om hierover van 

gedachten te wisselen.   

 

 

Namens het oprichtingsbestuur, 

Ton Jacobs 

 

Tel. 06 39 28 23 38 

 

 

 

Tot zover dan maar even. 
Groet, 
verwijderd 


