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Ten aanzien van de najaarsbrief zou ik me willen beperken tot het uitspreken van waardering.  Een 

van de genoemde doelstellingen heeft onze warme steun. Het willen verkleinen van de afstand tot 

het bestuur steunen wij van harte. 

• De communicatieparagraaf toevoegen aan de stukken maakt  dat er standaard nagedacht 

wordt over de vraag, hoe communiceren wij hierover met de burgers? 

• Een klankbordgroep instellen om mee te denken over het inrichten van de kernen getuigt 

van de ware spirit. De opmerking hierbij vanuit het college dat er zorgvuldig omgegaan moet 

worden met het overweldigend aantal mensen dat zich in Zuidlaren hiervoor gemeld heeft 

klonk mijn fractie als muziek in de oren.  

• Ook de, bij de voorjaarsnota toegezegde, openbare spreekuren voor burgemeester en 

misschien zelfs  ook wethouders zullen waarachtig meehelpen de afstand met het bestuur 

te verkleinen. 

U doet dit alles vast uit volle overtuiging, immers waar doen we het hier in dit huis allemaal voor? 

Precies, voor de burger. Dus dan is afstand ook niet handig. 

Toch nog enkele tips, als ik zo vrij mag zijn, voorzitter 

• Wijs mensen die zich enthousiast aanmelden voor een klankbordgroep niet de deur en geef 

hen wérkelijk zeggenschap. 

• Houd niet slechts vast aan uw gelijk als ouders aangeven ongerust te zijn over de veiligheid 

van hun kinderen bij een net nieuw door ons gebouwde MFA 

• Verhoog de lasten van onze burgers niet onnodig in tijden van economische crisis om vast te 

kunnen houden aan uw eigen plannetjes 

• Zorg voor een redelijke schadevergoeding wanneer mensen een dure kavel hebben gekocht 

op een stuk grond wat u vervolgens behoorlijk afwaardeert 

Dit zijn zo een aantal voorbeelden, waarbij er een wereld te winnen valt wat betreft het dichten van 

de kloof tussen het gemeentebestuur en zijn inwoners. Dit gezegd hebbende wil mijn fractie echter 

nogmaals onderstrepen dat zij blij is met ieder initiatief op dit gebied en dat zij het college met raad 

en daad wil steunen in haar pogingen om dichter tot de burger te komen. 

 


