
Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het HHSK,  

Rotterdam 

 

Betreft: Voorliggend besluit tot sloop van de Snelle Sluis, Moordrecht – dd 27 september 2017   -    

Neem dit a.u.b. NIET! 

 

Geachte leden van de Verenigde vergadering van HHSK, 

Namens de gemeenteraadsfracties D66, SP, NEZ, CU/SGP en CDA vragen wij u om u rekenschap te 

geven aan de ruim 1000 handtekeningen die pleiten voor behoud van de Snelle Sluis.  

Wii begrijpen dat uw bestuur in zijn beraadslagingen voornamelijk heeft overwogen dat de sluis niet 

bereikbaar is waardoor behoud als monument voor u geen toegevoegde waarde heeft. De sluis is 

echter zeer goed bereikbaar vanaf het fiets/wandel pad langs de Hollandse IIssel tevens is ze van af 

de Oostringdijk ook zeer goed zichtbaar en een icoon in het landschap. 

Het Abraham Kroesgemaal is ook voor ons een bijzonder gemaal. Qua techniek, de bemaling van 

polder en de ringvaart, is het gemaal uniek. Qua locatie ook, want het bemaalt het laagste stukje 

Nederland.  Qua duurzaamheid is de vistrap een belangrijke stap voorwaarts.  

De Snelle Sluis kan verbonden worden met het Kroesgemaal, ze ligt op een steenworp afstand. Met 

enkele borden en wat banken ontstaat er een andere beleving. Een beleving die focus legt op de 

strijd tegen het water nu en toen. De aandacht voor het landschap waarin we leven dat we zelf 

hebben drooggelegd.  

Uw en onze Bestuurders en de Historische Vereniging Moordrecht hebben afgelopen maanden 

diverse gesprekken gevoerd en wij hebben de indruk dat dit op een sterke polarisatie is uitgelopen. Is 

er alleen gezonden of is er ook geluisterd? Als bestuurders er niet uitkomen, is het aan de 

democratische organen. Wij zijn als fracties van mening dat er in de polarisatie te veel voorbij is 

gegaan aan de stemmen uit de bevolking: het geluid van de handtekeningen is niet gehoord. Wij zijn 

allen gekozen door burgers en dat geeft ons een mandaat maar in dit specifieke geval doen wij een 

laatste beroep op u om te luisteren naar inwoners en hun verzoek te honoreren. 

We vragen u in het licht van de verschillende scenario’s het besluit tot sloop van de Snelle Sluis niet 

te nemen. Wij roepen u op om naar Zuidplas te komen en nodigen u uit voor een bezoek om een 

beeld te vormen van de voor- en tegenargumenten. 

Met vriendelijke groet,  

Namens de fracties, 

D66  NEZ   SP  CU SGP  CDA 

Joop Huson Paul van Drenth Jan Baas Dico Bac Marc Lansink 


