
Kleurplaat

Het gaat goed met de stad. De koopkracht die stijgt. De werkloosheid daalt. Huizen op 
funda.nl zijn in sommige gevallen sneller verkocht dan online bestelde pizza die nog 
bezorgd moeten worden. Aan het einde van het jaar zijn we een nieuw en een 
gerenoveerd winkelcentrum, twee splinternieuwe bibliotheken, talloze winkelpanden en 
appartementen rijker. Nog even en je zou denken dat er nooit een crisis was geweest. 

Toch?

Opgegroeid in een welvarend land als Nederland zijn we al gauw geneigd om te roepen 
dat groei altijd goed is. Dat je beter te veel dan te weinig kan hebben. Dat meer beter is 
dan minder. 
Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen.  

Hoewel de binnenstad is van ons allemaal is, bestaat er een groep die zo bevoorrecht is 
om ook in deze buurt te mogen wonen.  Een groep bewoners die niet alleen 
zaterdagmiddag of donderdagavond hier te vinden is, maar de hele week. Mensen die op 
een zonnige maandagochtend een wandeling maken met de kleinkinderen, mensen die 
nog even boodschappen doen, mensen die niet fetsen, maar lopen naar het 
Stadsschouwburg om een voorstelling bij te wonen.

En ook zij zien dat het goed gaat met de stad, maar ervaren dat misschien niet zo. Lege 
bierflesjes op straat, fetswrakken tegen elke muur of lantaarnpaal zijn slechts enkele 
voorbeelden daarvan. Ik kan me voorstellen dat je niet al te vrolijk opkijkt als de 
zoveelste folder van een nieuwe bar, café of eettent op de deurmat valt. Natuurlijk is 
bovenwoning of appartement in de binnenstad geen oase, maar er zijn grenzen. Dat er 
genoeg ruimte is voor een plan, betekent niet dat het een goed idee is.

Wie hoopt op een uitstekende suggestie voor een oplossing van mijn kant als afsluiter, 
moet ik helaas teleurstellen. 
Ik ben daarvoor niet gevraagd en laat dat graag aan anderen over.

Waar ik wel mee wil afsluiten dat deze prachtige stad, die te vergelijken is met een 
kleurplaat, nog een paar lege vlakjes heeft. Hoewel ons allen al heel vroeg is geleerd dat 
een kleurplaat pas mooi is als alle vakjes ingekleurd zijn, is het misschien belangrijk om 
erbij stil te staan dat een vakje soms ongekleurd te laten een net zo mooi of misschien 
mooier eindresultaat oplevert.

Nog een fjne avond.
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