GBulletin-3

Hierbij een nieuw bulletin van Gemeentebelangen. We informeren u over
onderwerpen uit de raadsvergaderingen en de inbreng daarbij van onze partij.
Daarnaast leest u nieuws over diverse actuele zaken.

TURBOROTONDE
MARSUM

EN

FIETSTUNNEL

BIJ

Vanaf januari 2018 stelt de fractie Gemeentebelangen al vragen over de aanleg
van een fietstunnel bij Marsum, die de levensgevaarlijke oversteek van fietsers
over de provinciale weg N-383 moet vervangen.

Rotonde bij Marsum. (Foto: Hedzer Terpstra)
Voor de kosten aanleg had de raad van oud Menameradiel in december 2017 nog
€ 150.000,- beschikbaar gesteld. De rest zou op het conto van de provincie
komen. Op vragen in januari 2018 kwam als antwoord, dat in verband met LF
2018 in dat jaar geen werkzaamheden zouden gaan plaatsvinden. In januari 2019
opnieuw vragen gesteld waarop als antwoord kwam: de toegangswegen naar de
bij de tunnel gelegen rotonde moeten worden aangepast en de provincie zou de
financiering ook nog niet geheel rond hebben. Op z’n vroegst zou in 2020 dan wel
begin 2021 met de aanleg worden begonnen.
Op vervolgvragen van de fractie dit jaar beloofde wethouder Tol dat zij voor 31
oktober 2020 met informatie zou komen. Op 27 oktober 2020 heeft zij de raad een
notitie doen toekomen, waarin zij meedeelt dat de aanbesteding van fietstunnel
en turborotonde voor eind 2020 staat gepland en dat de uitvoering aanvangt in
het 2e kwartaal van 2021.

AANPASSING BEGROTING 2020 SOCIAAL
DOMEIN
De begroting van de kosten van het Sociaal Domein in 2020 is, door hogere
kosten en door de corona-situatie, bijgesteld. Gevolg: geen reserve meer voor het
Sociaal Domein, waardoor tekorten de komende jaren aangevuld moeten worden
uit de algemene reserve. Daardoor staan ok andere zaken onder druk. GB vindt
dat iedereen die zorg nodig heeft deze ook krijgt, maar er zijn grenzen aan de
financiering. De coalitie gaat er nog vanuit dat het Rijk met extra middelen komt.

ZWEMBADEN
De GB-fractie is nauw betrokken bij de discussie over de toekomst van de
zwembaden die in de gemeenteraad is gestart. Zwembaden in Sint Annaparochie,
Franeker en Menaam, overdekt en onoverdekt. Er moeten keuzes worden
gemaakt uit een viertal scenario’s en het gaat flink geld kosten. Wij houden jullie
op de hoogte!

MFC BERLTSUM
Op 8 oktober werd door de raad een extra bijdrage beschikbaar gesteld van €
385.000,–voor het MFC “it Stedhûs” in de Kruiskerk in Berltsum. 5 verenigingen
gaan zich vestigen in het nieuwe MFC: het “Groene Kruis”, de Protestantse
Gemeente, jeugdsoos “it Piipskoft”, muziekver. “Op Maat” en dorpshuis “it
Heechhout”. Na een voorbereiding van 8 jaar noemde Erik Jansen van de
stuurgroep het MFC: “in nij hert, foar en troch Berltsum”. GB volmondig eens met
het besluit. Proficiat Berltsum.

MILITAIRE RADARPOST WIER
Wij ontvingen berichten uit Wier dat men zich ongerust maakte over de nieuwe
radarinstallatie van Defensie. De oude bekende radarpost (de bol) is

vervangen. In de Betuwe, in Herwijnen, wil Defensie precies zo ‘n radarpost
bouwen. Dit voornemen geeft daar veel onrust bij de bevolking en de gemeente.
Men is faliekant tegen. De radarinstallatie zou veel schadelijke straling kunnen
veroorzaken. Voor GB was dit aanleiding om raadsvragen te stellen. Het college
van Waadhoeke antwoordde in oktober dat zij de kwestie nauwlettend volgt. Er
zijn bij de gemeente nog geen signalen van ongerustheid bekend. Mocht het nodig
zijn dan is het college bereid om in contact met de inwoners te treden. Ook
Defensie heeft aangegeven zich daarbij te willen aansluiten. Wij houden de
kwestie natuurlijk ook op onze radar…

Militaire radarpost bij Wier. (Foto: Hedzer Terpstra)

TOEKOMST THEATER DE KOORNBEURS
In de raadsvergadering van 22 oktober jl stond de financiële problematiek van
Theater de Koornbeurs op de agenda. De Koornbeurs had over seizoen juni 2019 –
tot februari 2020, vóór het virus Covid-19 uitbrak, een financieel tekort van €
54300,- Het voorstel was dat de gemeente deze financiële tegenvallers eenmalig

zou gaan dekken uit de Algemene Reserve. De fractie Gemeentebelangen was
daartegen en heeft daarvoor een amendement met de fracties VVD en CU
ingediend, hetgeen bij stemming ook door drie leden van het CDA werd gesteund.
Uit de verkregen analyse bleek dat dit tekort een gevolg was van mismanagement
door directie en bestuur. De in datzelfde voorstel gevraagde € 95562,- om het
verwachte coronaverlies over 2020 op te vangen, daarmee heeft de fractie geen
probleem, daar deze, zo is de verwachting, zal worden gecompenseerd door het
Rijk.

REGENBOOGGEMEENTE
Vorig jaar heeft GB een motie ingediend om Waadhoeke als Regenbooggemeente
te betitelen. Deze werd aangenomen. In de raadsvergadering van oktober is
unaniem (!) als gevolg daarvan de ‘Notitie Antidiscriminatiebeleid’ vastgesteld.
Waadhoeke is nu een Regenbooggemeente. Een prachtige opsteker. GB vindt dat
echt iedereen, ongeacht seksuele geaardheid, erbij hoort. En ja, daar is helaas
extra aandacht en inspanning voor nodig.

Regenboogvlag. (Foto: Wikimedia.org)

WONINGBOUW SINT-JABIK EN DRONRYP
Gemeentebelangen heeft in de raadsvergadering van oktober jl. unaniem
ingestemd met plannen die grote impact hebben op de dorpen St. Jabik en
Dronryp. In St. Jabik wordt het oude sportveld omgetoverd naar een dorpspark.
Aan de Geert Veenhuizenstraat worden een aantal huizen afgebroken en
vervangen door een geringer aantal nieuwe. De arbeidsmigranten die in de
woningen verblijven, verhuizen naar de locatie van “De Aardappelbeurs” in het
dorp. Daar komen ook chalets bij. Voor de groeikern Dronryp betekent dit dat het
dorp een contingent van St. Jabik krijgt.
De ontwikkellocatie aan de Puoldyk kan met 31 woningen worden
uitgebreid. Beide dorpsbelangen hebben veel energie in de herinrichting
gestoken. Onze grote waardering daarvoor. GB wil dat woningbouw niet alleen in
groeikernen wordt gerealiseerd. Alle dorpen komen wat GB betreft in aanmerking
voor woningbouw!
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