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Betreft:   brief met kenmerk 12UIT02673 / Uitbreiding Streekmuseum De 

Schippersbeurs 

 

Geacht College van B&W en de Raadsleden van Stein, 

 

Met teleurstelling hebben wij kennis genomen van bovengenoemde brief d.d. 

12 april. Uw tekstschrijver had maar liefst vier kantjes nodig om ons mee te 

delen dat wij als burgers niets in de melk te brokkelen hebben. De geplande 

uitbreiding van het Streekmuseum De Schippersbeurs in de vorm van een 

bunker in de achtertuin gaat in uw optiek gewoon door.   

We leven in een democratie en gelukkig hebben we vrijheid van meningsuiting, 

aldus uw brief. Tegen zijn kan en mag. Goed om te vernemen, maar daar is ook 

meteen alles mee gezegd.  Op onze vragen over en kritische kanttekeningen bij 

het plan voor uitbreiding van het museum hebben wij nooit antwoord 

gekregen. Op onze brieven met argumenten tegen het voorliggende plan, is 

door uw college nog steeds niet inhoudelijk ingegaan.  

Uw constatering dat tot op heden niemand heeft gereageerd op de door de 

wethouder tijdens de informatieavond van 22 maart jl. gedane uitnodiging om 

mee te denken over de uitwerking van de plannen, is onjuist. In de week 

voorafgaand aan uw brief heeft intensief e-mailverkeer plaatsgehad tussen het 

burgercomité ‘Bunker nee’ en wethouder Van Mulken. Zij is zelfs uitgenodigd 

voor een persoonlijk gesprek, bedoeld om gezamenlijk uit de impasse te 

geraken. Op die uitnodiging is de wethouder niet ingegaan. Wel beloofde zij 

voor het einde van die week , dus voor 12 april, op deze uitnodiging, op 28 

maart per mail verstuurd, te zullen antwoorden. In plaats van inhoudelijk op 

onze vragen en argumenten te reageren, liet zij het aan uw tekstschrijver over 

een glad en nietszeggend verhaal  op papier te zetten, waardoor wij ons voor 

de zoveelste keer met een kluitje in het riet gestuurd voelen.  



Wethouder Van Mulken heeft op een bijeenkomst met een delegatie van het 

burgercomité verklaard er op te rekenen dat tenminste tachtig procent van de 

buurtbewoners achter het uitbreidingsplan zou staan. Alleen dán zou zij het 

aan de gemeenteraad voorleggen. Op deze uitspraak wordt in uw brief niet 

teruggekomen. Intussen blijkt ruim tachtig procent tegen het voorliggende plan 

te zijn. Er is dus geen maatschappelijk draagvlak. Daar heeft uw college 

blijkbaar geen boodschap aan.  De arrogantie van de macht tegenover de 

machteloosheid van de burger.   

Begrippen als democratie en burgerparticipatie worden door de gemeente 

Stein alleen met de mond beleden. In de praktijk wordt het meedenken en 

meepraten van burgers als hinderlijk  ervaren. Dat hebben wij eerder 

geconstateerd en dat constateren wij opnieuw. Deze halsstarrige opstelling van 

uw college schaadt niet alleen het vertrouwen van burgers in de lokale politiek, 

maar dupeert ook het museum. In plaats van te proberen in goed overleg met 

museumbestuur en buurtbewoners tot een voor alle partijen aanvaardbare 

oplossing te komen, dwingt u ons nu tot het in gang zetten van juridische 

procedures. Dat gaat veel geld, energie en vooral tijd kosten. Daar zit het 

museum niet op te wachten en dat hadden wij ook graag willen voorkomen.  

Onze hoop is gevestigd op de gemeenteraad van Stein. Wij vertrouwen er op 

dat de raadsleden wél serieus aandacht zullen besteden aan onze vragen en 

argumenten. En dat zij ons voorstel om het plan nog eens te heroverwegen om  

tot een ook voor ons, betrokken en bezorgde inwoners  van de oude dorpskern 

van Elsloo, bevredigende oplossing te komen, positief zullen waarderen.  

Burgercomité Bunker Nee, 

Jos Salden, Steef van Mölken, Herman Post, Mehlika Schopen, Joyce van Hoorn, 

Michiel van Hoorn, Theo Rompelberg, Lidy Rompelberg. 
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