Spreektekst 1 Marcel Deryckere – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over de provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District
(28-06-2019) – 1ste termijn
Voorzitter,
Hoe mooi kan het zijn: in samenwerking met inwoners, bedrijven en overheden een compleet
nieuwe, innovatieve wijk neerzetten. Een wijk waar opnieuw wordt nagedacht over wat fijn wonen
en leven is. En een wijk waar de nieuwste technieken worden toegepast om dat te bereiken.
Bovendien zijn wijken wel aan vernieuwing toe. Al decennia bouwen we deze op precies dezelfde
manier. Tijd om de innovatiekracht van Brabant te benutten. Het CDA is dus enthousiast over dit
voorstel van het college.
Wel willen we drie zaken meegeven, om potentiële problemen te voorkomen:
1. Zorg ervoor dat het geen overheidsfeestje wordt. Betrek bij de bouw en de innovatie het
bedrijfsleven in Brainport volop. Blijf dus niet ‘hangen’ in universiteiten en overheden.
Uiteindelijk moet er worden gebouwd en moeten bedrijven de nieuwe technieken gaan
ontwerpen en toepassen.
2. Zorg voor concrete deadlines. Er moet een wijk worden gebouwd. Aan stichtingen en
onderzoeken heeft de Brabander niets. Aan huizen wel. Het CDA mist een concrete
einddeadline: wanneer gaan we bouwen en wanneer gaan we de wijk opleveren? Bij de
lancering van het initiatief in 2016 werd nog gezegd: als alles meezit, gaan we al volgend jaar
bouwen. Blijkbaar heeft het niet meegezeten. Wanneer gaan we wel bouwen?
3. Zorg voor een leefbare wijk. Technieken en innovaties zijn fantastisch, maar pas echt
interessant als ze zijn ontworpen en toegepast vanuit het oogpunt van de gebruikers. In 2014
zou de Google Glass de wereld veranderen, maar wie draagt er anno 2019 zo’n ding?
Niemand. Want waarin is die nu echt beter dan bijvoorbeeld een smartphone? Laten we uit
dit soort voorbeelden lessen trekken voor Brainport Smart District. Gebruik alleen innovaties
die ook echt de inwoner helpen om er beter, leuker en fijner te wonen. Kortom, betrek de
inwoners voortdurend bij het ontwerpen van de wijk.
Voorzitter, zoals u merkt steunt het CDA dit voorstel. Dank u wel.
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Alleen het gesproken woord telt.

