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Carnaval stemt positief 
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Deze dagen is het hier in het zuiden weer traditioneel carnaval. Het is een feest waarin 

mensen zich uitbundig gedragen en in optocht door de stad of het dorp trekken. Het 

carnaval geeft veel plezier, verbindt en stemt iedereen weer positief. En dat laatste kunnen 

kennelijk meer mensen in Nederland gebruiken. 

 

Volgens het recente consumentenconjuctuuronderzoek van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) krijgt de Nederlandse consument namelijk steeds minder vertrouwen in de 

economie. Sinds 1984 is de stemming niet meer zo somber geweest. Gelukkig is dit nog niet 

te merken aan het koopgedrag. Maar in het verleden heeft dit dalende 

consumentenvertrouwen onze branche echter niet veel goeds gebracht. Het negatieve 

sentiment leidde tot twijfels over aankopen en vervolgens tot een fors dalende verkoop van 

woningen. Professionele opdrachtgevers zijn ook gewoon consumenten en laten zich 

indirect beïnvloeden door deze stemming. Laat ons daarin niet meesleuren.  

Deskundigen van het CBS kunnen het dalende vertrouwen ook niet verklaren. Temeer 

omdat Nederland tot de snelste groeiers in de eurozone behoort en de werkeloosheid erg 

laag is. Zelfs de koopkracht neemt feitelijk toe, ondanks de recente berichtgeving over een 

tegenvallende energierekening. Bedrijven draaien op volle toeren en de kapitaalmarkt is en 

blijft nochtans stabiel. Laten wij als vakgenoten daarom vooral enige positiviteit aan de dag 

leggen. 

 

Een positieve stemming is ook nodig in de aanloop naar de provinciale statenverkiezingen 

op 20 maart. Provincies hebben een grote rol in de ruimtelijke ordening. Leden van de 

provinciale staten kiezen vervolgens ook de leden van de Eerste Kamer en hebben 

daardoor grote invloed op het nationale beleid.  
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In Brabant is bijvoorbeeld wonen een centraal thema in het provinciale beleid. Brabant wil 

blijven behoren tot de top van Europese kennis- en innovatieregio’s. Een aantrekkelijk 

woon-, leef- en vestigingsklimaat en een goed functionerende woningmarkt is daarin van 

groot belang. De flinke nieuwbouwopgave en de gigantische (energie)transformatiemarkt is 

eveneens gebaat bij een sterke provinciale sturing. De provincie verdient dus voldoende 

steun van onze branche.  

 

Ik wens iedereen een fijne carnaval toe, tap samen wat extra positiviteit en ga vooral 

stemmen.  

 
Bart Hendriks, Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep 


