Algemene beschouwingen PvdA op 27 oktober 2009 te Vries
Voorzitter,
De voorliggende programmabegroting 2010 en de najaarsnota 2009 geven een goed en
vertrouwenwekend beeld van en voor onze gemeente. Solide, doorgaan met investeren en
bouwen, handhaving van infrastructuur. Wat het bouwen betreft willen we als PvdA nog eens
benadrukken, dat de behoefte bij jongeren die een (kleine) zelfstandige woonruimte willen –
bovenal in de huursector – groot is.
Het doet ons als PvdA-fractie deugd dat B en W onze suggestie om eerst in eigen vlees te
snijden overneemt. 5 % besparen op de eigen apparaatskosten de komende jaren. Wel is onze
fractie van mening dat er ook nadrukkelijk gekeken dient te worden naar de door het
gemeentelijk apparaat gegenereerde overheadkosten. Dit zou ook tot een significante
besparing kunnen leiden.
Over de Zuid-Es is er bij ons voldoening over de voortgang, wel is er de vraag hoe het nu
precies zit met de component sociale woningbouw qua aantal (?)
Uw plannen rond en met de MFA’s juichen we voortgaand toe en we gaan ervan uit dat ook’t
Grote Veen en Nieuwe Stukken hierin volledig betrokken worden.
Uw behandeling van de diverse heffingen en de dientengevolge lage lastendruk hebben onze
volledige instemming.
We herinneren ons het bezoek van de fracties aan vv Actief en zijn blij met de voorgenomen
investeringen in Eelde, hetzelfde geldt ook voor het kunstgras te Zuidlaren.
Lang gewacht maar toch gekregen: de reflecterende huisnummerbordjes, we rekenen op een
adequate voorlichting over de zin ervan.
Van meet af aan heeft de PvdA als partij de renovatie en het openhouden van de drie
zwembaden als noodzakelijk neergezet. U hebt goed geluisterd en een en ander goed in de
begroting verwerkt. Blij zijn we ook met de extra middelen voor de sozen, de scouts en de
musea. Met name datgene wat voor de jeugd wordt gedaan vind je in het algemeen minder in
negatieve zin op straat terug, …….al zijn er helaas ook uitzonderingen.
Dan de Nieuwe Stukken te Vries. De plannen zoals die laatstelijk van uw zijde tot ons
kwamen bevatten voor onze fractie toch wel de nodige pijnpunten. Onze eigen eerdere
plannen vinden we voor een deel niet terug in uw voorlopige concepten. Te veel belasting van
de zuidkant met woningbouw, de minder gelukkige inpassing van de MFA en de positie van
De Pan alsmede de algehele verkeersafwikkeling; het zijn allemaal punten waarover we het
nader met u willen hebben. We zullen ook zelf zo nodig het debat organiseren en mogelijk
een onderzoek uitvoeren naar een eventuele andere zoekrichting voor de realisatie van de
MFA en de woningbehoefte in Vries zoals we dit eerder als fractie hebben gedaan. Wat we u
als college vragen, is een aanpak te kiezen zoals indertijd te Eelde met het centrumplan. Maak
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alternatieven, lag ze naast elkaar en haal de bevolking erbij. De discussiebereidheid in Vries is
er. Kijk ook hier wat de effecten betreft eens naar de voordelen van 3 D presentaties. Kijk ook
nog eens goed naar het totale volume van het plan en de respectieve doelgroepen. Het zelfde
geldt voor de variatie in bouwwijzen. Graag uw reactie hierop!
Op reis naar Frankfurt am Main (of toch liever an der Oder ) met LT om inspiratie op te doen
voor het LOP, Verbazing was toch wel ons deel over dit voorstel. Een delegatie van de
Regiovisie is daar juist onlangs geweest. Moeten we dit als Raad nu dunnetjes overdoen?
Dachten we niet.
Diftar is een succes, zie ook het nu weer dalende tarief.. Mensen die illegaal dumpen,
verkleinen de kans op verlaging van de vaste lasten. Doe wat met de voorlichting hierover,
dumpen is diefstal van de medeburger. We zeggen: blijf monitoren als gemeente. In dat
verband willen we nogmaals met klem wijzen op de noodzaak van handhaving. Illegaal
storten, snoeien, kappen. Wat niet deugt, moet bestreden worden. Soms is het lastig en je
wordt er niet altijd blij van. Maar toch. Dat is dan de sanctionele kant, maar je kunt het ook
positiever bekijken. Beloon goed gedrag en wijs elk jaar 5 top dorpen/wijken aan en beloon
de daar opererende dorps- en buurtcommissies (milieu- en omgevingsaspecten). Graag uw
reactie.
Over de PBH het volgende. Ontwikkelaar Leyten heeft Plannen, de Zakenkring Zuidlaren
heeft eigen opvattingen en ook is er een visie van het college. Verder horen we af en toe
ketelmuziek. We gaan ervan uit dat uw college op korte termijn het debat over de PBH weer
opstart (is kort voor de zomer door de gemeenteraad afgeblazen) en daarbij alle alternatieven
en zienswijzen naast elkaar legt zodat er vooral ook een integrale afweging kan plaatsvinden,
waarbij winkelen, wonen, parkeren, haalbaarheid, verhouding bestaand winkelarsenaal en
nieuw, invloed op de omliggende dorpen, planologie (dorpsbeeld, straatbeeld) allemaal aan de
orde kunnen/moeten komen. Integraal! Derhalve vinden we dat de plannen met de Brink
daarbij betrokken moeten worden en dat mag wat ons betreft voor het moment van nu enige
vertraging opleveren. De invulling van de Brink kan naar onze mening niet los worden gezien
van de stedenbouwkundige invulling van de Oostzijde.

De fractie van de Partij van de Arbeid
Albert Kalk, voorzitter
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