
Rechte rug of slappe knieën ? 
Verkiezingen in zicht, en dan wordt het moeilijk…. 

 
De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad veelvuldig gesproken, vergaderd, en 
gedebatteerd over de wenselijkheid van nieuwe huisvesting voor o.a. Bestwijzer, de 
gemeentelijke diensten en wellicht nog andere functies. Niet alleen met het College, maar 
ook tussen de raadsfracties onderling en binnen de partijen zelf. Daar zijn uitgebreide 
trajecten voor gevolgd, sessies belegd en is er o.a. gesproken met instanties vanuit 
Bestwijzer, inwoners en het bewonerspanel. Kijk voor meer informatie maar eens op 
www.best-open.nl Uiteindelijk heeft er in een aantal stappen besluitvorming 
plaatsgevonden. Dat heeft er toe geleid dat besloten is om een nieuw gebouw te 
ontwikkelen aan het Dorpsplein. 
 
Alle partijen in de Raad stemden in met een ontwikkeling áán het Dorpsplein (de raad was 
unaniem in haar besluit), mits op eigen gemeentegrond. Kort daarna hebben enkele fracties 
het initiatief genomen om te komen tot een werkgroep die dit proces verder mede vorm 
moet gaan geven. Een initiatiefvoorstel is inmiddels in de maak.  “Ietwat vreemd” vonden 
we het wel dat de lijsttrekkers van CDA en D66 zich in deze werkgroep intensief voor het 
proces (zijn) gaan inzetten terwijl zij prominent tégen hebben gestemd op de vraag om 
alléén scenario 3B (nieuwbouw op andere locatie dan huidige) verder uit te werken. Maar 
vooruit..… 
 
Dat verklaart misschien dat zij nu in de bijna wekelijkse publicaties in Groeiend Best plots 
een heel andere kant laten zien. Ze waren niet voor maar tégen (zeggen ze nu), het moet 
anders (zeggen ze nu), het stationsgebied moet erbij betrokken worden (zeggen ze nu), 
kunnen we gemeentelijke diensten niet afsplitsen (zeggen ze nu) en noem maar op. Kortom; 
de verkiezingen zijn in zicht. Oud raadsleden worden weer actief, een ledenvergadering of 
partijbestuur gaat zich roeren, regiobestuurders hebben blijkbaar een inhoudelijke mening  
en plots worden de eerdere besluiten bijna ontkend of ter discussie gesteld. Het zou zelfs zo 
kunnen zijn dat ze ineens de veronderstelling zijn dat de nieuwe mening aansluit bij wat ze 
“sociaal wenselijk” achten. Een gevalletje “alles voor de kijkcijfers”? Laten we eerlijk zijn; als 
er geen nieuwe of aanvullende informatie voorhanden is, is er geen enkele reden om eerder 
genomen besluiten ter discussie te stellen en het proces waar je jezelf notabene middenin 
hebt geplaatst te gaan frustreren. Het geeft geen pas om een andere voorstelling van zaken 
te presenteren omdat verkiezingen in aantocht zijn en inwoners te ‘pleasen’. Daarmee 
bewijs je jezelf, de (lokale) politiek en de inwoners geen dienst.   
 
De Boterfabriek is al lang weg uit ons Bestse centrum, maar een beetje boter lijkt op 
sommige hoofden nog zichtbaar…..  In Best kunnen we maar beter met z’n allen Open zijn. 
 
Fractie Best Open.   
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