
’Teylingen dreigt veel te snel met advocaat’ 
Door Roy Hazenoot Leidsch dagblad 13-1-2017 
 
TEYLINGEN - Raadsleden in Teylingen zijn ontevreden over de hoeveelheid juridische 
procedures tussen inwoners en de gemeente. De gemeentelijke huisadvocaat wordt naar de 
smaak van de politici te vaak ingezet. 

Inwoners de dupe van juridische gevechten 
“Zodra er een geschil is met een inwoner wordt de advocaat volle bak ingeschakeld. Die 
schrijft vervolgens brieven van hier tot aan de keukendeur’’, zei CDA-raadslid Maarten van 
Welie tijdens een commissievergadering. “Ik heb het idee dat we ons budget voor 
advocaatkosten voor een jaar moeten halveren. Zodat onze ambtenaren wat 
terughoudender worden met de inzet ervan.’’ 

Molen De Speelman 
Wethouder Bas Brekelmans, tegen wie het betoog van van Welie is gericht, is enigszins 
verrast. “Ik moet dit even laten bezinken’’, reageert hij aanvankelijk. Volgens hem moet 
Teylingen soms wel een rechtszaak aanspannen. Wel is het volgens hem zaak dat als de 
gemeente juridische stappen zet, dat gebeurt vanuit de zekerheid dat de zaak ook wordt 
gewonnen. De wethouder doelt daarmee op de zaak rond Molen De Speelman in 
Sassenheim, die de gemeente verloor. 
Hoewel De Speelman de zaak won, zit de vereniging wel als gevolg van het juridische 
gevecht met een kostenpost van 2400 euro, onder andere als gevolg van advocaatkosten. 
PvdA-raadslid Joos van Doesburg is om die reden voor de molenvereniging in de bres 
gesprongen. 

Dwangmiddel 
Van Doesburg vermoedt dat Teylingen het dreigen met een rechtszaak als dwangmiddel 
gebruikt. “Inwoners worden gedwongen bepaalde rekeningen te betalen. Zij moeten juristen 
in de arm nemen omdat de gemeente dat ook doet. Vervolgens krijgt de gemeente ongelijk, 
maar blijven inwoners met een dikke rekening achter’’. 
Een voorbeeld hiervan is dus stichting Molen De Speelman die, zo bepaalde de rechter, leges 
ter waarde van 15.000 euro niet hoefde te betalen. Een ander voorbeeld zijn de bewoners 
van de woonarken aan de Industriekade in Sassenheim die opeens 43 keer meer voor hun 
tuin moesten betalen. Toen ze daartegen ageerden, nam de gemeente direct een advocaat 
in de arm. 

Offensief 
“Ik heb niet het gevoel dat de advocaat als offensief tegen de inwoners wordt ingezet’’, 
aldus Brekelmans. De wethouder wil onderzoeken of het mogelijk is dat de gemeente de 
kosten van De Speelman op zich kan nemen, al vreest hij daarmee een precedent te 
scheppen. 
Van Doesburg neemt daar geen genoegen mee. “Ik ga voor de volgende raadsvergadering 
een motie voorbereiden over hoe bedrijven, instellingen, verenigingen en personen 
schadeloos kunnen worden gesteld na een mislukt juridisch avontuur van de gemeente.’ 
 

   



Molenstichting gebruikt als proefkonijn in 

'beschamend juridisch spel' 
Door de Teyding 16 januari 2017 
 

TEYLINGEN, Joost van Doesburg (PvdA) vindt dat de gemeente Teylingen haar advocaten te 

offensief op burgers en verenigingen afstuurt. Aanleiding voor de constatering is dat stichting De 

Molen van Sassenheim met een strop van 2400 euro aan advocaatkosten blijft zitten na een door 

haar gewonnen rechtszaak en hoger beroep over het betalen van leges. Theo Gozeling, voorzitter 

De Molen van Sassenheim, vindt het beschamend dat de gemeente zo omgaat met vrijwilligers. De 

gemeente werd in een rechtszaak en in hoger beroep bij het gerechtshof twee keer in het ongelijk 

gesteld over het betalen van leges door stichting De Molen van Sassenheim. De stichting hoefde 

geen leges te betalen voor een bouwplan voor de molen van Speelman omdat het 

bestemmingsplan ouder was dan 10 jaar. 

"Als het doel is om jurisprudentie te schrijven dan heeft u de molen gebruikt als een proefkonijn in 

een juridisch gevecht. Dan vind ik heel kwalijk. Dan heeft u niet de burger of stichtingen in 

Teylingen als belang maar heeft u het juridisch eigenbelang op nummer één staan", aldus Van 

Doesburg tegen wethouder Brekelmans. Van Doesburg vindt dat de schade aan stichting De Molen 

van Sassenheim en andere gedupeerden vergoed moet worden. 

Wethouder Brekelmans zegt dat het voor de gemeente erg onduidelijk was welke kosten nog 

betaald moeten worden bij bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar. De gemeente was van mening 

dat de toetsing aan de bouwverordening, het bouwbesluit en de welstandsnota wel in rekening 

gebracht zouden mogen worden. Het hoger beroep over de molen van Speelman levert volgens 

Brekelmans nu landelijk jurisprudentie voor vergelijkbare gevallen. 

Brekelmans wil de juridische kosten van De Molen van Sassenheim niet zomaar terugbetalen om 

dat anders een precedentwerking ontstaat over het vergoeden van deze kosten. Fred Koot (D66) 

vraagt om het toepassen van een hardheidsclausule. De wethouder kijkt nog of dit mogelijk is: 

"moreel kan ik mij hier iets bij voorstellen". 

Maarten van Welie (CDA) wil dat er minder snel een advocaat op de inwoners afsturen: "Ik heb het 

gevoel dat onze huisadvocaat een te groot budget heeft gekregen. We moeten die gasten een jaar 

halveren met het budget. We laten de advocaat veel te makkelijk zijn werk doen". 

Nieuwe Trouwlocatie in Teylingen: De Molen van Sassenheim.                         
Door De Teylinger 02-02-2017 

Op 14 november 2016 heeft de gemeente Teylingen ”De Molen van Sassenheim”, in de 
postwijk aangewezen als trouwlocatie, de Molenromp is geschikt voor 25 A 30 personen en 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe 
omgeving. Het is niet mogelijk om na de huwelijksceremonie een uitgebreid feest te geven. 
Wel is een kortdurend verblijf toegestaan, om bijvoorbeeld het glas te heffen of om koffie en 
taart te nuttigen. Ook heeft u de mogelijkheid om trouwfoto’s te maken in en rondom de 
molen.  
Meer informatie 
Het adres van de molen is: H. Knoopstraat 1 2171PW Sassenheim. 
E-mail: info@demolenvansassenheim.nl 
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Stichting en gemeente slechten geschil rond 

molen van Speelman. 
Door Nico Kuijt De Teylinger 10 mei 2017 

 

Sassenheim De stichting ‘De molen van Sassenheim” en de gemeente hebben het geschil over 

de gemaakte kosten rond de leges in der mine geschikt. 

 

Het bouwplan om de molen van Speelman op de H. Knoopstraat 1 strandde en er ontstond een 

geschil tussen de stichting en de gemeente over de betaalde leges die bij het indienen in 2013 

door de stichting moest worden betaald. De stichting eiste terugbetaling en sleepte de 

gemeente voor de rechter en de Raad van State. Teylingen werd in beide gangen in het 

ongelijk gesteld. De stichting hoefde geen leges te betalen omdat het bestemmingsplan ouder 

was dan tien jaar. Elk tien jaar dient de gemeente een bestemmingsplan te actualiseren. B&W 

gaf destijds aan dat de wet onduidelijk was welke kosten betaald moesten worden en meende 

dat voor de bouwverordening, het bouwbesluit en de welstandnota wel leges geheven kon 

worden. De gemeente verloor en betaalde terug. De stichting bleef met een strop van 2.400 

euro zitten aan kosten voor de advocaat en andere uitgave voor de rechtsgangen en vroeg de 

gemeente deze te vergoeden. De gemeenteraad verzocht B&W hiervoor een oplossing te 

vinden. Onlangs had wethouder Bas Brekelmans hierover een gesprek met de stichting. “De 

stichting en de gemeente hebben in der minne geschikt. Met dit gesprek kan de relatie tussen 

gemeente en de stichting weer op een positieve wijze worden voortgezet. We zijn samen tot 

een goede oplossing gekomen, geeft B&W in een memo aan de gemeenteraad aan. 

 

Speelman hoopt nog steeds op wieken.  
Door Roy Hazenoot Leidsch dagblad 26 september 2017 

 

Sassenheim. Stichting “De Molen van Speelman” heeft de hoop nog niet opgegeven dat de 

gelijknamige molen in Sassenheim ooit mag worden afgebouwd. De Kans hierop is echter 

klein. Het college van B en W is geen voorstander en de gemeenteraad heeft echter al 

aangegeven er niks in te zien. Toch krijgt de stichting donderdag een herkansing. In de 

avonduren wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering de verandering besproken. Het college 

wil de maximale bouwhoogte van vijftien meter terugbrengen naar nog geen tien (de Huidige 

hoogte van de molenromp). Hierdoor wordt de een opbouw met wieken in de toekomst 

onmogelijk. De stichting hoopt dat de raadsleden hier een stokje voor steken. Een reden om 

dit te doen is volgens de stichting de politieke gevoeligheid van het onderwerp en omdat het 

al jaren speelt. De samenstelling van de raad is doorslaggevend en dus willen de 

molenliefhebbers dat wordt afgewacht tot na de verkiezing van volgend jaar maart. Of de 

huidige lokale politici dit ook zo zien, moet donderdagavond blijken.in 2013 is met twee 

stemmen verschil de opbouw tegengehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



'Afbouw molen van Speelman toch nog een keer 

overwegen' 
Door De Teyding 10 oktober 2017  
  

  

                               

 

SASSENHEIM, 10 oktober 2017 - De PvdA en D66 denken toch weer aan afbouw van de molen 

van Speelman in de Sassenheimse H. Knoopstraat. Joost van Doesburg (PvdA) wil de discussie 

over de afbouw van de molenstomp heropenen. Fred Koot (D66) erkent de politieke realiteit 

waarbij de gemeenteraad in 2013 afbouw van de molen tegenhield. Maar hij zegt ook: "Misschien 

hebben we wel een kans gemist met elkaar. Ik wil het toch nog een keer overwegen". Ook de 

ChristenUnie gaf dinsdag aan niet echt tegen afbouw van de molen te zijn. De PvdA, D66 en de 

ChristenUnie hebben een minderheid van 9 zetels in de raad, waardoor er voor de molenstichting 

nog niet direct hoop is voor afbouw van de molen. 

Wethouder Bas Brekelmans noemt het een 'heel raar signaal' om de discussie over de afbouw nu 

weer te openen. Bob Keeven (VVD) is het met hem eens. Dion Piket (Tri lokaal) is ook geen 

voorstander van het opnieuw bespreken van het onderwerp, omdat je dan alle verworpen besluiten 

uit het verleden wel opnieuw ter discussie kan stellen. 

De commissie ruimte besprak dinsdag een nieuw bestemmingsplan voor de molen met een 

bouwhoogte tot 9,5 meter. De gemeente staat ook toe dat stichting De Molen van Sassenheim de 

molenstomp mag gebruikten voor meerdere bestemmingen zoals wonen, kantoor, dienstverlening 

en maatschappelijke voorzieningen. 

 

Al decennia reuring in politiek Teylingen over 

molenromp. 
Door Nico Kuyt De Teylinger 18 oktober 2017 
 
SASSENHEIM in 1993 ging de molenromp van Speelman aan de H. Knoopstraat voor 1 gulden 
over naar de stichting De Molen van Sassenheim. Met de afspraak dat zij die afgefakkelde 
korenstellingmolen weer gingen afbouwen. En dat handjeklap houdt nu de politiek al sinds 
het ontstaan van de gefuseerde gemeente goed bezig. En ook in de afgelopen 
raadscommissie Ruimte was het weer troef. 
Het hele gedoe heeft de tragiek van de Grieks drama in zich. Het houten bovendeel van de 
toen al bejaarde molen fakkelde in 1869 af. Een blikseminslag was de oorzaak, een directe 



ingreep van de weergoden en de eerste rampspoed. Sindsdien is het een wat zielige romp, 
maar toch een rijksmonument. Aan het eind van de vorige eeuw bekroop de gedachte de 
molen weer af te bouwen. Het moest weer de trots van Sassenheim worden. Noest werd er 
eerst de Postwijk omheen gebouwd terwijl de stichting geld sprokkelde voor de herbouw 
maar helaas, opnieuw sloeg het noodlot toe. Een ambtenaar vergiste zich in de hoogte in het 
bestemmingsplan. Er werd een hoogte opgenomen van 15 meter, terwijl 24 meter voor de 
afbouw nodig is. Het eerst B&W van Teylingen hief de handen in de lucht. Een afbouw zou 
voor de Raad van State zeker stranden. Maar de gemeenteraad dacht daar destijds anders. 
Het was zuiver om de procedure voor een aanpassing van het bestemmingsplan gewoon 
voort te zetten. Het strandde jammerlijk en de nieuwgekozen gemeenteraad koos in 2013 
om een afbouw af te blazen. Met het verschil van één stem in de gemeenteraad. De stichting 
kreeg zijn gulden weer terug. Allerlei rechtszaken tussen de stichting en de gemeente 
ontstonden, waar lustig gespat werd met euro's, met name voor raadsheren. Er werd 
uiteindelijk maar besloten om een bredere invulling van functies voor de romp te geven om 
het beheer financieel op te hijsen. En zo kwam dat voorstel deze maand in de 
raadscommissie Ruimte. Daarbij werd tevens de maximale hoogte beperkt van 15 meter 
naar de huidige 9,5 meter. De romp zou zo de huidige romp wel voor een tijdje blijven.  
AFBOUW Maar een Grieks drama gaat nu eenmaal gewoon door, zo schrijft de geschiedenis. 
De droefenis sloeg vorige week dan ook wederom stevig toe. Vooraf aan de bespreking 
kwam Gozeling, voorzitter van het bestuur, de teleurstelling bezingen over die gefrustreerde 
afbouw. De belofte van het unieke gebouw moet door de gemeente worden ingelost, zo 
klonk zijn mantra. De wijk is overigens helemaal gebouwd naar de windrechten voor de 
afgebouwde molen, die nu eenmaal af te toe moet draaien. En dat recht is nooit vervallen, 
zo antwoordde hij op vragen van Fred Koot (D66). En enkele fracties gevoelden eveneens het 
rukken en trekken rond het lot van een afbouw van die oude stenen romp. Bij sommigen 
fluisterde zelfs de hoop in de oren om die droom weer nieuw leven in te blazen, gevoelens 
die overigens inmiddels al 25 jaar de boezem van de raad kwelt, maar nog geen 
genoegdoening baarde. Maar op 26 oktober aanstaande zouden er in de gemeenteraad 
zomaar allerlei moties en voorstellen kunnen worden ingediend om voor de zoveelste maal 
weer eens te kijken naar een afbouw. Wethouder Bas Brekelmans wees er evenwel fijntjes 
op dat er in 2013 een hele discussie door de toenmalige raad is gevoerd over het wel heel 
moeizame juridische succes. "Het is wel heel inconsequent om aan de wortels van eerdere 
beslissingen te hakken. Het moet ook duidelijk zijn voor de inwoners in de omgeving die de 
afbouw helemaal niet willen", zo stipte hij aan. Maar in een Grieks drama wordt niet naar 
een afsluiting gezocht. Het ligt aan de hun goden welk een toekomst het oude bouwsel zal 
krijgen. Nou, misschien toch een dwarse beslissing van de gemeenteraad? 
 
 
 
 

Hoop groeit op volwaardige afbouw Molen van Speelman  
Door Ingrid Langeveld Buijze pers 18 oktober 2017 
 
SASSENHEIM - Nog steeds ziet Stichting 'De Molen van Sassenheim' mogelijkheden in 
afbouw tot een volwaardige korenstellingmolen van de uit 1846 daterende Rijks 
monumentale molen-romp van de 'Molen van Speelman' aan de Knoopstraat. Het opnemen 
van een vrijstelling- of ontheffing-mogelijkheid in het nu voorliggende 



voorontwerpbestemmingsplan - dat de bouwhoogte in het bouwvlak van de molen beperkt 
tot 9,5 meter - voorkomt dat in de toekomst wijzigingen in het bestemmingsplan nodigzijn 
als de molenromp toch wordt afgebouwd. Bestuursvoorzitter Theo Gozeling van de stichting 
pleitte vorige week tijdens de commissievergadering Ruimte voor het inbouwen van zo'n 
ontheffing dan wel vrijstelling in het nieuwe bestemmingsplan.  
"Wellicht zijn er ooit kansen op een complete molen. De samenstelling van de raad wijzigt 
namelijk elke vier jaar", oordeelde secretaris Fons van der Elst van de Stichting 'De Molen 
van Sassenheim' met het oog op de verkiezingen in 2018. 'Als de raad een vrijstelling- of 
ontheffing mogelijkheid in het nieuwe bestemmingsplan inbouwt en dat aan het Teylingse 
college B en W aanbiedt, geeft zij blijk van waardering voor het cultureel erfgoed binnen de 
gemeente Teylingen en doet dan recht aan de jarenlange inspanningen van vele vrijwilligers 
die zorgden voor volledige restauratie en dat de molenromp erbij staat als een 'plaatje'. 
Herhaaldelijk beloofde de gemeente zijn medewerking tot mogelijke afbouw, maar nog 
immer behoeft die belofte inlossing", sprak Gozeling in zijn betoog.  
Zorgvuldig 
Joost van Doesburg (PvdA) beaamde dat zijn partij destijds tegen afbouw was, zelfs 
vergezeld met een motie van afkeuring. Nu kan hij echter wel meegaan om de droom van de 
stichting nieuw leven in te blazen. "De PvdA heeft er wel gevoel bij om van die stomp weer 
een molen te maken", aldus Doesburg. Elsbeth Koek (PvdA) en Bart van der Ploeg (D66) 
zeiden afgelopen vrijdag bij Omroep Bo zeker opnieuw over afbouw van de molenromp te 
willen nadenken. "Ik denk dat er kansen zijn, maar daaraan voorafgaat dan wel een heel 
proces dat op een uiterst zorgvuldige manier moet gebeuren. Gesprekken met het 
stichtingsbestuur moeten uitwijzen of afbouw zowel uit financieel als maatschappelijk 
(omwonenden) oogpunt gezien een reële optie is, wat dat vervolgens planologisch betekent 
en of die ruimte dan eventueel gemaakt kan worden", aldus Koek. CDA-raadslid Bert van 
Leeuwen uitte zich eveneens positief: "Wij zijn altijd een warm voorstander geweest van 
afbouw. Met de zienswijze van de stichting kunnen wij instemmen." 
 

Molen van Speelman blijft voorlopig stomp  
Door Guus de Jong Buijze pers. 

 
SASSENHEIM - Er komen definitief geen wieken aan de Molen van Speelman in Sassenheim. 
De gemeente Teylingen past het bestemmingsplan niet aan en dus krijgt de stichting 'De 
Molen van Sassenheim' wederom geen toestemming om het monument aan de H. 
Knoopstraat volledig te renoveren.  
Na ruim vier jaar keerde het afbouwen van de molen terug op de politieke agenda. Eerder 
deze maand bleek in de commissie Ruimte dat de fracties van de PvdA en D66 in principe 
open staan voor het idee van de stichting. Aangezien een noodzakelijke meerderheid 
ontbreekt, stemde de raad afgelopen donderdag alsnog unaniem voor het houden van de 
huidige situatie. "Maar ik sluit niet uit dat we in de toekomst nog eens goed naar dit plan 
gaan kijken", aldus Joost Peetoom (PvdA) in een stemverklaring. Dat een monument uit de 
19e eeuw ook in 2017 nog voor emoties kan zorgen, bleek donderdag ook in het 
bestuurscentrum in Voorhout. Voor de stemming maakte-Theo Gozeling, voorzitter van de 
stichting die de molen sinds de jaren 90 in beheer heeft, gebruik van het spreekrecht. 
"Onderzoek moet uitwijzen hoeveel hinder omwonenden echt hebben”. 



"Inconsequent" Wethouder Bas Brekelmans nam de woorden 'een vreemd signaal' in de 
mond. "Voor het standpunt om afbouw niet toe te staan is destijds is gekozen. Wederom 
herzien is inconsequent met de belangen van de omwonenden." Fred Koot (D66) onderzocht 
het 'windrecht' dat op de molenromp is gevestigd. "Het aanwezige windrecht betekent dat 
de molen herbouwd kan worden. Zelfs met de opbouw van de woonwijk is met dat recht 
rekening gehouden want een molen moet regelmatig draaien anders gaat ie kapot", lichtte 
Van der Ploeg toe. Bestemmingsplannen kennen een duur van tien jaar. Momenteel werkt 
de gemeente aan een hernieuwd bestemmingsplan die afbouw van de molenromp volledig 
onmogelijk maakt. De Stichting 'De Molen van Sassenheim', die in 1993 de opdracht kreeg 
de molen-romp in volle luister te herstellen, legde jaren geleden een plan tot de afbouw van 
de stenen onderbouw op tafel voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, die 
uiteindelijk geweigerd werd. Ook ketste destijds de afbouw af op slechts één politieke stem. 
Het plan tot afbouw van het monument ligt er echter nog altijd. Donderdag 26 oktober staat 
het bestemmingsplan voor de Molen van Speelman wederom op de agenda van de 
Commissie Ruimte.  
 

Gemeenteraad houdt molen tot huidige romp 
Afbouw molen van Speelman is opnieuw van de baan  
Door Nico Kuyt De Teylinger 1 november 2017  
 
SASSENHEIM • De gemeenteraad heeft het nieuwe bestemmingsplan aangenomen waarbij 
de molen van Speelman aan de H. Knoopstraat beknopt wordt tot de huidige hoogte, maar 
wel met meer mogelijkheden voor de exploitatie. Een afbouw is echter opnieuw van de 
baan.  
Voorzitter Gozeling van de stichting 'De molen van Sassenheim, sprak vorige week in de 
gemeenteraad de teleurstelling uit. De verruiming, van functies die in de molen kunnen 
plaatsvinden kon hij natuurlijk toejuichen, maar voor de rest werd de historische romp dicht 
getimmerd. De verlaging van de bouwhoogte tot de huidige hoogte was niet een idee van de 
stichting. Die is nog steeds voor het afbouwen van de molen. Gozeling vindt dat er een 
objectief en onafhankelijk onderzoek moet plaatsvinden naar de overlast van een 
afgebouwde en werkende molen. Veel molens in Nederland staan nog dichter bij de 
bebouwing en dat gaat heel goed samen, gaf hij aan.  
VERZET 
Het verzet van de omwonenden is in de ogen van de voorzitter een soort van psychologisch 
terreur. Op dat moment van zijn speech in de gemeenteraad moest burgemeester Carla 
Breuer ingrijpen, want er ontstond een woordenwisseling tussen Gozeling en een bewoner 
op de publieke tribune met woorden als snotneus en sukkel, wat de onderlinge 
verstandhouding tussen stichting en bewoners iets publiekelijk en pijnlijk illustreerde. 
Bewoner Siera benutte vervolgens de mogelijkheid van de inspraak om de gemeenteraad te 
vragen het besluit uit 2013 om de molen niet meer af te bouwen, te handhaven. En dat deed 
de gemeenteraad met het unaniem instemmen met het nieuwe bestemmingsplan. Wel 
gaven drie fracties een stemverklaring af, wat op zich een uitzonderlijk gebeuren is. Fred 
Koot (D66) gaf aan gevoel te hebben voor een afbouw, maar ook voor de omwonenden. De 
tijd zal Ieren of een afbouw tot de mogelijkheden behoort en hij wees daarbij op de 
mogelijkheid van participatie en een burenakkoord, een overeenkomst van onderop. Joost 



van Doesburg (PvdA) sloot zich grotendeels aan bij Koot. "Maar we moeten ook goed blijven 
nadenken over een afbouw van de molen. Wie wil er nu geen goede mooie functionerende  
molen", scherpte hij, maar daar is de steun van de buurt ook voor hem zeker noodzakelijk 
voor nodig. Dion Piket (Tri lokaal) speelde het spelletje, zoals hij het noemde, niet mee. In 
2013 is na heel vee] discussie een besluit genomen om de molen niet af te bouwen. Dat 
twee fracties bij de voorbespreking in de raadscommissie Ruimte de stichting weer een 
sprankeltje hoop hebben gegeven over een mogelijke afhouw, dat deed hem 'pijn en daar 
ging zijn fractie niet in mee. Piket gaf wel een compliment aan de stichting op de wijze 
waarop de romp wordt onderhouden en gebruikt. En daarmee werd vorige week de 
Inmiddels al decennialange discussie over de molen weer afgesloten. Of het voorgoed is, zal 
de tijd leren. 
 


