Van wipkippen naar rollatorracebanen
In de vorige nieuwsbrief hadden we het over de veranderde samenstelling van de
bevolking. We vergrijzen en ontgroenen. De woonvisie is het eerste antwoord van de
gemeente op die opgave en dan vooral kwantitatief in de zin van hoeveel woningen
zijn er nodig. De conclusie was: geen uitbreiding nodig dan hier en daar via maatwerk
een enkele toevoeging. Maar er zullen meer antwoorden moeten komen op de
veranderende vraag naar wonen via bijvoorbeeld de duurzaamheidsagenda, en door
het levensloopbestendig maken van onze woningvoorraad.
En wat te denken van onderwijs, sport, zorg, recreatie? Hoeveel jeugdzorg zullen we in de
toekomst nog nodig hebben bij de steeds kleiner wordende groep jongeren? Hoeveel meer
zullen wij moeten uitgeven aan zorg via de WMO? Daarover voeren we nog geen debat. Is
die verschuiving budgettair neutraal op te vangen? Daar heb ik mijn twijfels bij en als ik nu
aan het eind van mijn stukje was, dan zou deze zin de cliffhanger kunnen zijn naar een
volgende nieuwsbrief. Gelukkig sorteert ook de gemeente voor op de toekomst.
Al in 2018 zijn we als raad begonnen met het opstellen van het ontwikkelperspectief 2018 2028. In dat ontwikkelperspectief hebben we een aantal lijnen naar de toekomst uitgezet.
Dat vooruitkijken, dingen in samenhang brengen is een mooie verworvenheid van
Waadhoeke. Het instrumentarium dat de gemeente ten dienste staat wordt verder uitgewerkt
door de opstelling van een monitor brede welvaart. Landelijk kennen we die monitor al. Maar
het college van burgemeester en wethouders heeft met het Centraal Bureau voor de
Statistiek afgesproken dat voor Waadhoeke ook een dergelijke monitor zal worden gemaakt.
De brede welvaart gaat over de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze
ten koste gaat van die latere generaties of van die van mensen elders in de wereld. Dat zal
interessante informatie opleveren!
Waar een investering in de huidige boekhouding in maatregelen om de biodiversiteit te
versterken alleen een kostenpost is, wordt dan duidelijk dat een dergelijke investering in de
toekomst bij draagt aan de welvaart van volgende generaties. En het woord investering
herinnert me er aan dat Waadhoeke aan de bak moet. In Franeker staat een zwembad dat
hoognodig vervangen moet worden, zijn er scholen die om grote investeringen vragen.
Waadhoeke, veel gaat er goed, maar het is ook een gemeente die zijn verlies niet neemt op
zijn grondposities - Waddenglas en Franeker Zuid - en ze maar in de boekhouding laat staan
met een verwachte opbrengst. Behalve dat worden ook de gerechtvaardigde
investeringswensen van de scholen genegeerd. En dat heeft gevolgen. Gevolgen die pijn
doen.
Om die reden wordt door SAM al de gehele raadsperiode consequent gevraagd om meer
zicht op noodzakelijke investeringen. Deden wij een oproep een investeringsfonds te
vormen. Daar wordt in de kadernota overigens wel een beginnetje mee gemaakt. Maar er
moet meer. En wij begrijpen heel goed dat bij het één het ander hoort. Meer investeren zal
ook betekenen dat er op andere gebieden bezuinigd zal moeten worden. Daar lopen we niet
voor weg.
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Kernsessie duurzaamheid 2 juni 2020
Op 2 juni bespraken we de voorstellen die wethouder Dijkstra ons deed met betrekking tot
duurzaamheid. Het was een groot en stevig programma. Het bestaat uit tal van onderdelen.
En het begint doorwerking te krijgen. Recent kregen bijna alle bewoners een brief van de
gemeente over de mogelijkheden om hun woning te verduurzamen. Ik ga het nu niet over
die brief hebben. Daar hadden en hebben wij wel het nodige over op te merken. Bij de
uitvoering hadden wij graag meer lokale bedrijven betrokken gezien, maar soms lopen de
dingen zoals ze lopen en moet je niet zeuren. Maar feit is, Waadhoeke schuifelt richting een
meer duurzame gemeente. Dat gaat over energie, besparen, mobiliteit en nog veel meer.
Wij hebben bij de wethouder aangedrongen op een stevige inzet op communicatie. Daar
gaat ie aan werken.

Impressie gemeenteraad donderdag 11 juni 2020
Het was onze eerste, fysieke raadsvergadering sinds de uitbraak van de Coronacrisis. De
raadszaal was over de kop gegaan. Iedereen op afstand van elkaar, pijlen op de grond, toilet
begeleiding als je moest. En toch blij dat we elkaar weer echt zagen. En het knalde meteen
die avond. Waadhoeke ontwaakt, wordt politiek wakker. Het werd tijd. De eerste twee jaar
waren we bezig met harmoniseren, nu ontdekken we de verschillen. Het hoort bij het groeien
van de gemeente naar volwassenheid.
Dat is een lange inleiding. Meestal laat ik de voorzitter de vergadering openen, verzucht iets
over de duur van de vergadering en ga dan over naar de punten die mij van belang lijken
voor onze lezers. Vandaag moest ik - ondanks dat blog - nog even uitblazen en dan komen
er als vanzelf woorden op het scherm van mijn beeldscherm.
Maar goed, ook donderdag opende de Marga Waanders de vergadering. Vertelde ons
dat Tjeerd Cuperus helaas nog niet in staat is onze vergaderingen te bezoeken (ook van
deze plaats af: we hopen dat het je snel weer beter gaat) en begon de agenda af te werken
door de agenda vast te stellen. Redelijk vooraan stond het vragenuur. Hiervoor meldde zich
een tweetal raadsleden, Adrie Weiland van Gemeentebelangen beet het spits af. Zij vroeg of
er een regeling kan komen voor dorpshuizen die ook in het kader van de corona crisis
mogelijk in de problemen kunnen komen.
Wethouder De Pee was duidelijk. Nu niet. We moeten eerst meer weten over hoe die sector
geraakt wordt, bovendien is het niet verstandig een sector er uit te lichten.
Daarna stelde ik namens SAM een aantal vragen over het maaibeleid. We hadden als
SAM een klacht gehad van een inwoner van Sint Annaparochie over het maaien van het
Henk Hornstra plantsoen. Ook hadden we een klacht over het maaien in het Franeker Bos
en langs het Filosofenpad.
De wethouder had een mooi antwoord. In het Henk Hornstrapark is met beleid gemaaid op
een manier die maakt dat het park ook in de toekomst aantrekkelijk blijft. Hij legde dat
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overtuigend uit. Gelukkig maar, jammer dat de klager toen hij zich bij het gemeentehuis
meldde met dit verhaal die uitleg niet kreeg.
Gelukkig zegde wethouder Dijkstra ons toe dat de organisatie de dingen beter gaat uitleggen
via infobordjes bij bermen, in parken en sociale media. Kortom, hij gaat de communicatie
verbeteren. En dan heeft zo’n vraag toch zin naar de toekomst toe, want wij zullen de
wethouder aan zijn toezegging houden.
Bij het Filosofenpad had het beter gekund. De wethouder gaat zijn best doen om te
voorkomen dat het nog eens fout gaat. Wethouder Dijkstra was overtuigend in zijn
beantwoording. Omdat ik toch over dit onderwerp bezig was, vroeg ik maar meteen of de
wethouder ook eens bij de provincie aan de bel wil trekken. Langs de provinciale wegen is
het maaibeleid om te huilen. Ook dat beloofde hij. Waren we blij mee.

En dan kom ik eigenlijk direct bij het onderwerp van die avond: het biodiversiteit actieplan.
Vooraf aan de vergadering meldde zich mw. De Bie. Mevrouw is initiator van het Elfsteden
Bijenlint Fryslan. Zij hield een warm pleidooi voor een goed biodiversiteitsbeleid.
Na haar had ook Frouke de Boer (eerder al heeft zij actie gevoerd voor meer groen en
jongerenraad) een warm pleidooi voor dit belangrijke thema.
Daarna was de politiek aan het woord.
Het begon met Haaye Hoekstra (gemeentebelangen). Hij zat vol ideeën, hield een warm
pleidooi voor meer biodiversiteit. Daarbij had hij wel een andere invulling van het programma
voor ogen dan in het collegevoorstel. Hij vond het geld voor stinzenplanten niet goed
besteed en dat kon op een andere manier beter. De ene suggestie volgde op de andere. Hij
zat aardig op de SAM lijn zoals wij die in de schriftelijke reactie op het plan voor het
kernteam hebben gegeven, liever meer geld naar bomen, struiken en het beter onderhouden
van de bestaande gemeentelijke bosjes. En omdat hij het anders wilde: niet akkoord met het
voorstel om € 7 ton beschikbaar te stellen.
Daarna kregen we Jochem Jan Zijlstra (CDA). Op de hem kenmerkende wijze las hij zijn
verhaal voor. Het is Corona tijd. En dan past het niet om geld uit te trekken voor
biodiversiteit, dat was in ieder geval de strekking. Hij schatte in dat anderen nog wel op het
rentmeesterschap zouden wijzen, maar dat wierp hij van zich. Er kwam nog veel op ons af
en dan moeten we niet te veeleisend zijn en ook de organisatie die kreunt onder de Corona
Werkzaamheden moet niet extra belast worden. En daarop kwam hij met zijn amendement
van “gij zult geen uitgaven doen voor biodiversiteit “.
En toen mochten wij. Ik heb toen gemeentebelangen de troefkaart speelde van geen
middelen naar biodiversiteit mijn bijdrage weggegooid en heb er voor gekozen het theater
dat CDA en gemeentebelangen te ontmaskeren en bij hen in te peperen dat vooral de
houding van het CDA ons ten diepste kwetste. En dat kon ook makkelijk omdat wij ook een
amendement hadden opgesteld gericht op dialoog. Geen dichte deuren, maar open het
overleg in. Dat overleg hadden we gemist omdat de laatste kernsessie schriftelijk was
gevoerd. Daar was geen dialoog gevoerd, de lijstjes van de partijen waren opgesteld en
verwerkt? Nou ja. Je ziet wat er gebeurt als je niet praat.
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Toen het CDA via een persbericht zijn amendement de wereld inzond, hebben wij de keuze
gemaakt om via een “tegen” amendement de dialoog te herstellen. Maar de deur, dat voelde
je in de raad die was al dicht. En voor de raad voelden onze fractievoorzitter en die van de
FNP dat omdat ze geen gehoor kregen. Er lag een deal tussen CDA en gemeentebelangen.
Gelukkig ging Dit Bloem (CU) met ons mee. Ze nam het CDA de maat door argumenten
neer te zetten. Een van die argumenten was het rentmeesterschap, de plicht die we hebben
om zorg te dragen voor een aarde die ook voor de generaties na ons leefbaar is.
Bert Vollema (FNP) ging vol op het orgel. Mooi plan en dat opgesteld op basis van wat bij
onze burgers is opgehaald. Akelige opstelling van het CDA. En natuurlijk steunde hij SAM.
Tsja, de bijdrage van de collega van de VVD, Emile Vogels, was uiteraard volgens
verwachting. Geen geld over voor een leefbare aarde. Daarin is de VVD consequent in zijn
opstelling. Kunnen en willen we niet over klagen.
Een grote meerderheid stemde voor het amendement van het CDA. En dat terwijl een grote
meerderheid van de raad inhoudelijk op dezelfde lijn zit. Gemeentebelangen, is in de raad
tot nu toe altijd een groene partij geweest als het ging over biodiversiteit. Zij kozen ervoor de
wethouder de handen op de rug te binden samen met het CDA. Weinig budget. Geen reële
mogelijkheid om nog bij de begrotingsraad 2021 met een vraag om extra budget te komen.
Een ander punt, een tweetal grenscorrecties tussen Waadhoeke en Leeuwarden heeft
de gemeente iets groter gemaakt. De correcties waren overeenkomstig de wensen van de
bewoners. De raad besloot zonder stemming akkoord te gaan met het voorstel.
Openbare verlichting is een belangrijk thema. Het college heeft hier een beheerplan voor
opgesteld. Dat plan zag er goed uit. We zijn echter niet akkoord gegaan met het plan, maar
de wethouder kreeg groen licht om op de voorgestelde wijze met het beheer aan de slag te
gaan. Aan het plan moet nog een hoofdstuk worden toegevoegd m.b.t. het inhalen van de
achterstand die in de voorganger gemeenten is ontstaan bij de vervanging van palen.
Volgens het plan zijn er ruim 300 palen in gebruik die ouder zijn dan de technische
levensduur. En we willen wel weten of en wanneer die vervangen zijn. Het plan is vooral
techniek. Ik kijk meer uit naar het beleidsplan lichthinder. Dat komt in september aan de
orde. En wellicht heeft dat plan ook nog wel gevolgen voor het beheersplan licht. Er kan op
het gebied van straatverlichting tegenwoordig veel. Van individuele aansturing van masten
tot minder schadelijk licht voor insecten. Daar blijven we scherp op. Want SAM houdt bij alle
handelen oog voor biodiversiteit.
Verder spraken we nog over de FUMO (gaat steeds beter), het plan van aanpak
omgevingsvisie Waadhoeke. Nu we de omgevingswet steeds meer in duiken wordt
duidelijker dat we als gemeente nog heel veel werk hebben te verzetten alvorens we de wet
hebben geïmplementeerd. Voor het traject van het opstellen van de visie is een termijn
uitgetrokken tot 2022. De volledige invoering zal niet voor 2029 plaatsvinden. En tot die tijd
zal er nog heel veel werk verzet moeten worden. Het bij de raadsstukken gevoegde plan van
aanpak is heel leesbaar en instructief. We mogen blij zijn dat we op dit terrein goede
ambtenaren hebben om ons te adviseren. Compliment voor hen!
Ook kwam er een rapport van de rekenkamer inzake dienstverlening voorbij waarbij
Douwe Kamstra de bereikbaarheid van het gemeentehuis weer te berde bracht en pleitte
voor een steunpunt in Sint Annaparochie. De raad stapte moeiteloos over naar het
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buitendijkse fietspad “op paad lâns it Waad”. Daar waren toch nog wel wat vragen over.
Dit Bloem (CU) en Joke Osinga (VVD) hadden de nodige vragen over veiligheid, breedte
van het pad, kosten. Maar uiteindelijk stemde iedereen voor dit plan.
Aan het einde van de avond, het was over elven, kwam er nog een motie vreemd aan de
orde van de dag aan de orde. Vreemd aan de orde van de dag, een rare naam. Maar het
komt voort uit het feit dat de motie geen relatie heeft met een onderwerp dat op de agenda,
het als het ware een vreemde eend in de bijt. Het amendement was ingediend door de VVD
(en alle andere partijen) en had betrekking op de verdeling van gelden in het
gemeentefonds. In de kern komt het amendement erop neer dat schapen die geschoren
moeten worden liever zien dat de knipbeurt aan hen voorbij gaat. In de ideeën over de
verdeling krijgt Leeuwarden extra geld en worden de overige Friese gemeenten gekort. De
overigen zijn het daar niet gelukkig mee. En dat laten ze met deze motie - die in vrijwel alle
Friese gemeenten rondgaat - blijken.
En dat de hele raad niet graag gekort wil worden, dat bleek. Iedereen voor. En met dat
besluit in de zak, kon de voorzitter de vergadering aftikken.

Kernteam Samenleving in de Koorbeurs op 22 juni
Op 22 juni zijn de gemeenteraden van de in Empatec deelnemende gemeenten bijgepraat
over de ontwikkelingen rondom Empatec. Er was een extern onderzoeksbureau gevraagd
de gang van zaken rondom Empatec door te nemen. In de kern kwam het onderzoek erop
neer dat tot 2018 de zaken rondom Empatec tot grote tevredenheid van alle gemeenten
verliep. Er was een weinig kritische bestuurscultuur (familiair noemden de onderzoekers
dat), maar niemand zag dat het niet goed ging. In 2019 werd men wakker. En eigenlijk zijn
de colleges toen best goed aan de gang gegaan. Er is een opdracht gegeven voor verder
onderzoek waarbij ook nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor de governance. De uitkomst
is: sinds 2015 gaat het door veranderende wetgeving niet goed met de inkomstenkant. Het
aantal werkers neemt af, de kosten bleven hoog. Er onstond een probleem dat door de
structuur van het bedrijf met meerdere poten niet direct in het oog sprong, in ieder geval niet
tot en met 2018. Dat probleem werd nog vergroot door een boekhoudkundige fout van
ongeveer een miljoen. Los dat op, zei het bureau tegen ons als raden. En doe wat aan de
bestuursstructuur. Zorg er voor dat de financien en de inhoud niet in een hand komen te
zitten, dus maak en de inhoudelijk wethouder en de wethouder financien lid van het bestuur.
En natuurlijk: een kritiekpunt was dat de gemeenten geen deskundigheid meer hebben op
het gebied van de sociale werkvoorziening. Ze hebben ambtenaren nodig die meer toezicht
moeten uitoefenen.
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Impressie van de raad van 2 juli 2020
De laatste raad voor het zomerreces. Nu de raad geweest is, weten we ook dat de raad
van Waadhoeke nooit meer dezelfde zal zijn. Hendrik Terpstra (VVD) vertrekt naar
Jorwert deelde hij na de raadsvergadering per mail aan ons mee en dan verhuis je
formeel naar Leeuwarden en moet je de raad van Waadhoeke uit.
Toen God Jorwert verliet, ontstond daar een gat in de gemeenschap. Wij wensen hem veel
succes, en we hopen dat hij het gat dat daar met dat vertrek is ontstaan, zal kunnen vullen.
Het zal hem vast niet lukken, maar wat is een leven zonder uitdaging. Maar voor
Waadhoeke is het jammer dat ie gaat.
Maar naar de vergadering nu:
We begonnen met de benoeming van de kinderburgemeester. Onze burgemeester doet
dat erg leuk. Ze zette het meisje dat de nieuwe kinderburgemeester wordt op een aardige
manier in het zonnetje. De opvolgster wordt Britt Sytsma. Britt woont tussen Easterlittens
en Winsum.
Daarna volgden mededelingen en vragen over de Koornbeurs, kunstgras velden en dan
in het bijzonder de uitloop van giftige korrels, het voedselbos in Ouwe Syl en het
onderzoek van de provincie als toezichthouder naar de situatie Kleasterwei in
Tzummarum. Vragen en antwoorden leverden weinig nieuws op van moeilijk, lastig jaar tot
we nemen maatregelen gericht op het voorkomen van uitloop. En het voedselbos, daarover
hadden Haye Stellingwerf en ik ook al vragen gesteld in het vorig jaar, dat loopt zoals toen
toegezegd op hoge snelheid, maar we moeten wel voldoen aan de wettelijke eisen.
Tzummarum zal nog tot half augustus moeten wachten voordat het rapport van de
toezichthouder bekend wordt.
Het eerste echte agendapunt was de BERAP. In de eerste Berap legt het college
verantwoording af over de eerste 4 maanden van 2020. Ondanks wat kanttekeningen was
iedereen redelijk positief over de BERAP. Een van die kanttekeningen had te maken met de
aanwending van de herindelingsreserve. Sjoerd Simon vroeg zich af of dat wel verstandig is,
vinden we echt dat de organisatie al helemaal op orde is? Een kanttekening. En zo hadden
de meeste partijen wel een opmerking te maken. En daar lieten we het bij. Met algemene
stemmen werd de BERAP vastgesteld.
En moeiteloos ging de BERAP over in de KADERNOTA 2021 - 2024. Normaliter worden bij
de behandeling van de Kadernota de messen getrokken. In dat document wordt
voorgesorteerd naar de toekomst. Dat deden we nu maar beperkt. De reden was dat Corona
alles onzeker heeft gemaakt. Maar voor de kadernota kregen eerst een aantal insprekers het
woord. Zijlstra uit Baaium en mw. Joostema namens de fietsersbond bepleiten de aanleg
van veilige fietsroutes. Ze wezen op de gevaarlijke situatie, de drukte, de hoge gemiddelde
snelheid.
Ze hadden hun zaak goed voorbereid en hadden ons voorzien van goede informatie. En er
was geen raadslid die niet wil meewerken aan veiligere fietsroutes. Puntje is het geld. En als
je geen geld hebt, dan doe je een onderzoek naar de mogelijkheden en de kosten. En daar

6

kan je cynisch over doen, maar het is de enige manier om zo’n fietspad gerealiseerd te
krijgen. Het begint met een droom en de ervaring leert dat er veel papier moet worden
volgeschreven voor dat de straters een fietspad kunnen aanleggen. Het komt er, ga daar
maar vanuit. Of dat volgend jaar al zal zijn? We zullen zien. Er moet geld zijn, het
beleidsplan verkeer zal bepalend worden.
Een beperkte kadernota schreef ik hiervoor. En Corona is schuld. En toch, ik ga maar
grotendeels voorbij aan de politieke behandeling, die was niet heel serieus. Anita Mast was
het namens Gemeentebelangen niet eens met bepaalde boekhoudkundige wijzigingen. En
op een wat andere wijze had ook Hendrik Terpstra zijn kanttekeningen en geen zin om op
alle uitgangspunten waar hij zich niet kon vinden een amendement in te dienen. Hij was
daarom maar tegen de hele kadernota. Het CDA vond het een goede nota en prees zich
gelukkig in de vergelijking met andere gemeenten. Sjoerd Simon Kuipers zat er niet veel
anders in, maar vroeg aandacht voor het leed in onze gemeente. Er waren veel slachtoffers
van Corona in onze gemeente. En ook dat was waar. Net als zijn constatering dat het goed
was dat we de ontwikkellijnen hadden geïmplementeerd in de kadernota. En blij - al was het
beperkt - er is een begin gemaakt met een investeringsfonds van 3 miljoen euro.
Gemeentebelangen en VVD stemden tegen de kadernota. De meerderheid van de raad was
voor, dus vastgesteld.
En van de kadernota sprongen we naar de duurzaamheidsagenda. De behandeling
daarvan was - mede door het eerdere kernteam - een makkie voor de wethouder. Er was
niet te veel kritiek, veel meebewegen met de richting van de nota. Natuurlijk, we zouden
allen graag zien dat het sneller zou gaan maar, het is zoals het is. We gaan voorwaarts,
maar langzaam. Op een paar punten kregen we een toezegging van wethouder Dijkstra. Hij
komt terug in een kernteam met een concreet plan voor de aanpak de woningen in onze
gemeente, het IHP en het maatschappelijk vastgoed. Dat waren voor ons belangrijke eisen.
Dus tevreden. Voor dit moment voeg ik er maar aan toe.
En natuurlijk hebben wij na al die eerdere sessies niet gesproken over de molens, die niet
mogen, over de zonneweides die ook op slot lijken te zitten. Iedereen kent ons standpunt:
meer duurzame opwekking. En Fryslân heeft de deur daarvoor dicht gedaan. We krijgen
nieuwe kansen, daar wachten we maar even op. Er zullen - zeker nu biomassa wordt
afgevoerd (gelukkig) - nieuwe kansen komen als het eerste RES bod van Fryslân door het
rijk beoordeeld is en wij een nieuwe, grotere opdracht krijgen. Dan kunnen we niet voorbij de
windmolens en zullen we daar een standpunt op moeten innemen.
De agenda werd vastgesteld, niet met algemene stemmen: de VVD was tegen.
En verder: we besloten in zee te gaan met een nieuwe accountant. En daar mogen we
trouwens blij om zijn. Veel grote accountantskantoren willen gemeenten niet meer als klant.
Ondanks een Europese aanbesteding was er slechts 1 inschrijver! De eisen die door het rijk
worden gesteld aan de accountant, het risico op aansprakelijkheidstelling is kennelijk te
groot om inschrijving rendabel te maken.
Verder ontsloegen en benoemden we op voordracht van het schoolbestuur ELAN
(openbaar basisonderwijs Waadhoeke m.u.v. de school in Winsum) leden van de raad van
toezicht.
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Losten we een potentieel gevaarlijke situatie in Menaam op door een LPG installatie op te
heffen, daarvoor moest natuurlijk wel de eigenaar schadeloos worden gesteld. De
verwijdering was nodig omdat het oude gemeentehuis een zorgfunctie krijgt. Voor een
gebouw met een zorgfunctie geldt een hoger risicoprofiel en in dat profiel paste de LPG
installatie niet. Uiteraard was iedereen voor.
Vervolgens losten we een gevaarlijke verkeerssituatie op door een bestemmingsplan te
wijzigen, maakten we Herbayum mooier door op de plek van de vroegere garage de bouw
van 2 woningen toe te staan en werd een vele jaren durend probleem opgelost voor
rekening van de gemeente in Tzummarum op het industrieterrein Spoardykje. Een
tragisch verhaal van een lokale ondernemer die het lef had een terrein net buiten het dorp te
ontwikkelen tot een nu bloeiend industrieterrein. Soms gaat het goed, soms valt het tegen.
Helaas ging het hier mis in de tweede fase. Maar kijken we wat daar gerealiseerd is, dan
moeten we nu maar even slikken, want dat is het waard.
Het zwembad Waadhoeke in Menaldum krijgt € 45.000 subsidie om dit jaar nog open te
kunnen gaan. Daar waren we allen voor op één vingertje na. Herre Hof
(Gemeentebelangen) verklaarde tegen te zijn omdat hij hangt aan het oordeel van de Fumo
over de veiligheid. Dat wogen de andere raadsleden minder zwaar. Bijna unaniem dus.
En als afsluiting kregen we nog een begrotingswijziging voor de kiezen.
En met de accordering van die wijziging begon het zomerreces.
Laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Een nieuwe nieuwsbrief ziet u begin
oktober (over de maand september) verschijnen. Gebeuren er bijzondere dingen in die
tussenperiode, dan melden we dat op de site.
Voor nu iedereen een hele goede zomer gewenst!
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