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Bunschoten en Nashville
De opstellers van de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring hebben het geweten. Bakken kritiek
kregen de opstellers over zich heen. Er was dan ook bepaald geen sprake van een handige actie, om het maar
eens voorzichtig uit te drukken. Bizar genoeg heeft
Bunschoten een soort van eigen politiek Nashville en
kan de oorverdovende stilheid van het college van burgemeester en wethouders hierover als afkeurenswaardig getypeerd worden.
‘Het zou goed zijn hè, gezien
de situatie, dat je lekker uit
Bunschoten verdwijnt, want
het is nog steeds een issue als
je homo bent, snap je.’ ‘Dat ís
zó’. ‘In grotere plaatsen, daar
is het normaal..., snap je wat
ik bedoel?’ Deze schokkende
zinnen sprak een een sociaal rechercheur in dienst van de gemeente Bunschoten tegen een
inwoner met een homoseksuele
geaardheid die van bijstandsfraude verdacht wordt.
De uitspraken zijn vastgelegd
op tape. Het college werd door
de advocaat van de verdachte
uitgenodigd deze opname te
beluisteren, maar weigert dat al
geruime tijd.
CDA-fractievoorzitter Ariean van
de Groep had wél de moed,
daadkracht en het fatsoen de
geluidsopname te beluisteren.
Daarbij rolde hij bijna van zijn
stoel. Het CDA kaartte de zaak
al voor de zomervakantie in de
gemeenteraad aan en vraagt
er sindsdien aanhoudend aan-

dacht voor. ,,Door de opname
niet te beluisteren, laat het college een signaal liggen om te
laten zien dat men dit belangrijk
vindt’’, stelt het CDA terecht.
Intussen begint ook collegepartij
VVD zich te roeren, getuige de
raadsvergadering van vorige
week.

*** Verkeerd signaal
In plaats dat portefeuillehouder
Alice Kok direct de betreffende
ambtenaar ter verantwoording
riep, berispte, excuses aan liet
bieden en openlijk afstand nam
van zijn gedrag, verschuilt de
gemeente zich sinds de zomervakantie achter een rechtszaak,
een procedure bij de Centrale
Raad van Beroep. Waar het
beperken van de schade en
de-escalerend te werk gaan nodig zijn, doen Kok en consorten
andersom.
Alsof het van de gerechtelijke
uitspraak afhangt of het acceptabel is dat een inwoner
tijdens een verhoor door een

medewerker van de gemeente Bunschoten geadviseerd
wordt vanwege zijn seksuele
geaardheid zijn geboortedorp
te verlaten. Het is als een agent
die iemand staande houdt op
verdenking van een delict en
daarbij vervolgens zelf verbaal
over de schreef gaat. Dat kun je
niet maken!
Van de wijze van opereren
door de lokale overheid gaat
een volstrekt verkeerd signaal
uit naar de samenleving en in
het bijzonder de inwoners met
een homoseksuele geaardheid.
Voor deze burgers gaat het
vinden van een weg door het
leven dikwijls al met veel vallen
en hopelijk ook weer opstaan
gepaard.
De hele kwestie wordt openlijk
in verband gebracht met discriminatie. In de Volkskrant stond
een groot artikel. Op sociale media is Bunschoten onder meer
als het ‘Teheran aan het IJsselmeer’ neergezet. De SP stelde
naar aanleiding van het artikel
in de Volkskrant Kamervragen.
Het ministerie van Sociale Zaken
maakt zich zorgen over de gang
van zaken. En in deze krant
zijn er inmiddels pagina’s aan
besteed, tot een ronduit schokkend persoonlijk relaas aan
toe. Elke dag dat nog gewacht
wordt met het nemen van
maatregelen, zorgt voor meer

schade. Dit kun je gewoon niet
maken.

*** Afgezet
Deze affaire en Nashville kunnen als een wake-upcall gezien
worden in de omgang met
homoseksuele inwoners. Dat is
dan ook het enige winstpuntje. Nashville heeft tot (verdere)
verdeeldheid binnen kerken
geleid. En ook in de landelijke
discussie staan christenen er niet
al te best op. Opvallend is dat
de seculiere verontwaardiging
dikwijls buitenproportionele
vormen aannam. Alsof je op
grond van de Bijbel niet langer
tot conclusies mag komen die
haaks staan op het seculiere
denken.
Het is verstandig dat wanneer
het over zaken als huwelijk,
seksualiteit en geaardheid gaat,
geen al te grote woorden te
spreken met het risico van onder andere stigmatiseren.
In 2006 werd ds. D. Ophoff na
het aangaan van een homoseksuele relatie - hij voelde zich
daardoor bevrijd - afgezet als
dominee van de Gereformeerde
Kerk vrijgemaakt van Bunschoten-West (Immanuelkerk). De
voorganger, voor wie binnen
zijn gemeente ook het nodige
meeleven was, kreeg daarbij
geen toestemming van de clas-

sis Hilversum om zijn handelwijze mondeling toe te lichten. De
GKv zag het besluit Ophof - die
tegenwoordig PKN-predikant in
Gorinchem is - af te zetten toen
als een bemoediging voor homofiele broeders en zusters die
de weg van onthouding kiezen
en daartoe een zware strijd voeren. Hoe zou daar Anno Domini
2019 op gereageerd worden?
Eén ding geldt vanuit christelijke perspectief voor ons allemaal: dat we op al de terreinen
van het leven geroepen en verplicht worden tot een nieuwe
gehoorzaamheid. Tegelijkertijd
hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen.
Jan Muijs

Utrechtse winkelgebieden
verliezen terrein aan het internet
Van de zogeheten niet-dagelijkse
Door het groeiende aantal internetaankopen
goederen wordt al bijna een kwart
hebben veel Utrechtse winkelgebieden de
op internet aangekocht. Het gaat
afgelopen twee jaar te kampen gehad met
hierbij vooral om modeartikelen,
elektronica, huishoudelijke appateruglopende inkomsten. Dit is een belangrijke
conclusie uit het Randstad Koopstromenonderzoek raten en luxeartikelen.
2018.
Levendig
In het Randstad Koopstromenonderzoek is aan 85.000 inwoners
van de drie Randstadprovincies
gevraagd wat en waar ze hun inkopen hebben gedaan. I&0 Research en DTNP voerden dit onderzoek uit in opdracht van Noorden Zuid-Holland en Utrecht.
Doel was om trends in het winkelgedrag te volgen. Dit onderzoek is een vervolg op een in 2016
gehouden onderzoek.

Dorpen

Niet alle winkelgebieden zijn even
zwaar getroffen. Vooral de stadscentra van middelgrote steden in
de provincie hebben het zwaar.
De grote winnaar is het centrum
van Utrecht dat een kleine plus
wist te boeken. Ook de centra
van de kleinere steden en dorpen
konden zich redelijk handhaven.
Deze laatste groep wist vooral
te profiteren van de groei in de
bestedingen in de zogenaamde

dagelijkse artikelen (levensmiddelen, drogisterijartikelen). Ook de
meubelboulevards wisten ten opzichte van 2016 een plus te boeken door een sterke toename van
de bestedingen in meubelzaken,
keukenwinkels en bouwmarkten.
Hier lijkt zich een inhaalslag te
voltrekken na de economische
recessie.

Sterke groei

De afgelopen twee jaar zijn de
aankopen van levensmiddelen en
drogisterijartikelen op internet
verdubbeld. De opkomst van
Picnic en de inspanningen van de
grote supermarkten in het thuisbezorgen, beginnen merkbaar te
worden. Hoewel het totale aandeel met 3,1% nog gering is, zou
een verdere doortrekking van deze ontwikkeling kunnen leiden tot
een ondermijning van de positie
van de kleine winkelgebieden in
de provincie.

De resultaten van het onderzoek
tonen aan dat overheden, retailers
en vastgoedeigenaren zich blijvend moeten inspannen om hun
centra levendig te houden. Menging van functies zoals wonen en
voorzieningen kunnen de vitaliteit van het centrum vergroten.
Bijna de helft van alle winkelende consumenten combineerde
winkelen (aankoop van mode en
luxe) met een andere activiteiten
zoals bijvoorbeeld horecabezoek
en bezoek aan de kapper.

Bunschoten

De onderzoeksresultaten zijn
openbaar. Regio’s, gemeenten en
marktpartijen kunnen de data gebruiken voor ruimtelijk-economische onderbouwing van nieuwe
winkels in bestemmingsplannen,
maar ook voor regionale en gemeentelijk visie.
Zo komen de dagelijkse bestedingen in de gemeente Bunschoten

De centra van de kleinere steden en dorpen konden zich redelijk
handhaven.

voor 87% uit onze gemeente zelf.
Voor het centrumgebied ligt dat
op 97%.
De niet-dagelijkse bestedingen

komen voor 41% uit Bunschoten
zelf, gevolgd door Amersfoort
met 23% (voor het centrumgebied
ligt dat op respectievelijk 86%
(zelf ) en 5% (Amersfoort).

