
Politiek 2

file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Politiek%202/Politiek%202.htm[3-4-2010 9:20:51]

 

 

Begin pagina
English page
Engelum
Geschiedenis
Dorpsfoto's
Kerkklokken
Bewoners
Dorpsbelang
Verenigingen
Jeugdclub
De oude doos
Woningaanbod
Sponsors
K.v.Sla Raak
Museum
Fietsroute
Links
Archief
Redactie
E-mail
Gastenboek

 

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen deel 2

Afgelopen zaterdag was op onze site het eerste gedeelte van deze reportage te lezen en nu dus het vervolg. Nog
even in het kort: we benaderden in onze gemeente Menaldumadeel de politieke partijen die meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart en vroegen hun om (in 125 woorden) antwoord te geven op 4 vragen en
één onderwerp naar keuze toe te lichten. 

De derde vraag die we aan de partijen voorlegden luidde:

Wat is uw standpunt / mening over het openbaar groen in onze gemeente.

Reactie Pvda: 

Groen is belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. Vooral de grasveldjes zorgen voor veel speelplezier bij
kinderen. De PvdA wil dat er voldoende groen in Engelum blijft. Het moet wel onderhoudsvriendelijk groen zijn.
Wij moeten de komende jaren bezuinigen en het op orde houden van perken is duur. Helaas heeft het
groenonderhoud het afgelopen jaar voor veel klachten gezorgd. Door een groeizaam seizoen en capaciteitsproblemen
bij Empatec werd het afgesproken onderhoudsniveau niet gehaald. Het eerste probleem laat zich niet sturen, maar de
problemen met Empatec zijn opgelost. In Schingen/Slappeterp loopt een proef waarbij bewoners zelf de perken
onderhouden omdat de bewoners het onderhoudsniveau van de gemeente te laag vonden. Als deze proef een succes
is dan kunnen andere dorpen aansluiten, als ze dit willen.

Reactie FNP:

Der is in soad feroare yn de wurkwize wat it iepenbier grien oanbelanget. It budzjet wurdt no fêststeld op basis fan
“in te heljen kwaliteit.” Tagelyk wurdt besocht de te heljen kwaliteit mei itselde budzjet te ferheegjen. Bygelyks
troch de oanbesteging fan de túchbehearsking yn klusters oan túnbedriuwen. Dizzen nimme dan ek Empatec wurklju
yn it wurk mei. It hat yn de oergong in skoft net al te bêst west mei de túchbestriiding. Op dit stuit is der al wer in
bêste ynhelslach makke. De bûtentsjinst is fersterke en ûndernimmend oan it wurk. De kennis fan beammen is
ferhege en it gruttere snoei -en roaiwurk kin troch himsels oppakt wurde.

Reactie CDA:

Het CDA is van mening dat te weinig onderhoud wordt gedaan aan het openbaar groen. Wij vinden dat het
visitekaartje van de gemeente en dat ziet er niet goed uit. Wij willen meer uitgeven om dat visitekaartje mooi te
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houden.

Reactie Gemeentebelangen:

In het begrotingsvoorstel 2008 gaf het college aan het budget voor het onderhoud van het groen met 25% te willen
verlagen. Een verlaging met ongeveer € 60.000,--. Gemeentebelangen was om 2 redenen tegen. Verloedering van de
woonomgeving en vervallen arbeidsplaatsen van Empatec medewerkers. We hebben de raad gevraagd om niet met de
voorgestelde bezuiniging in te stemmen. Het voorstel werd afgewezen en de gevolgen hebben we in 2008 kunnen
zien. Bij de gemeente zijn in 2008 tot 1 september 571 klachten binnengekomen. Afhandeling van de klachten vraagt
al 25% van de tijdsbesteding van de beleidsmedewerker groen! In 2009 een extra inhaalslag met € 120.000,-- aan
meer kosten. De gemeenteraad heeft al diverse keren een evaluatie van het groenonderhoud gevraagd. Helaas zal die
voor de verkiezingen niet verschijnen.

Reactie Grienlinks:

Hierover krijgt de gemeente veel klachten. Vorig jaar is €120.000,- extra geïnvesteerd voor onderhoud.
Toch is het totaal aantal klachten niet verminderd. Meer inzet van chemische bestrijdingsmiddelen wil
GrienLinks niet.  Er moet bij aanleg van paden en groen structureel nagedacht worden over onderhoud,
zodat het probleem op lange termijn kleiner wordt. Maar groenonderhoud is op dit moment arbeidsintensief,
en kost de gemeente een vermogen, op te brengen uit de belastingen. Dat willen we niet teveel laten
stijgen.  GrienLinks wil zaken op het laagste organisatieniveau regelen. Onderhoud van rozenperkjes en
struweel kan het beste in handen gelegd worden van de mensen ter plaatse. Groenonderhoud dus bij
aanwonenden, dorpsbelang of straatvereniging. De algemenere delen blijven zinvol werk voor de mensen
van Empatec. De komende jaren staan er voor de gemeente stevige bezuinigingsrondes te wachten. Wij
willen deze gemeente graag leefbaar houden door gezamenlijk aan te pakken.

Reactie VVD:

Het groen in onze gemeente is de afgelopen jaren slecht onderhouden en onvoldoende aangepakt. Onkruid tierde
welig, een groeizaam jaar wat het onkruid betreft. Het publieke rozenparkje in Engelum en de struiken langs het pad
Harnedijk - Koopalstraat zijn verwijderd zonder overleg. Meindert Posthumus onderhielt het parkje altijd keurig en…
plots was het weg. Hij heeft zijn handen er vanaf getrokken. De nieuwe beplanting was zeer klein en summier en
heeft plaatsgemaakt voor veel onkruid. Achterstallig onderhoud heeft in de Gemeente voor veel klachten en onvrede
gezorgd. De Raad heeft in 2009 € 120.000 extra beschikbaar gesteld voor een betere aanpak. De VVD heeft hierin
meegestemd. Tot op dit moment is een toegezegde evaluatie door de wethouder (FNP) om verbetering in 2010 aan te
brengen in het groenbeheer niet gehouden. Wel is aangegeven dat struiken en heesters voor een groot deel door gras
zal worden vervangen. De VVD ziet dit als een versobering en zal inzetten op een beter beheer van het groen.

Dan de vierde vraag:

Wat is uw standpunt / mening over de kleine dorpen in Menaldumadeel.

Reactie Pvda: 

Engelum is een klein dorp met een zeer sterke sociale structuur en verenigingsleven. Dit is heel veel waard. De
bewoners zijn de drijvende kracht hierachter. De PvdA vindt dat de gemeente dit moet ondersteunen waar ze kan. De
PvdA heeft daarom ook positief gereageerd op het subsidieverzoek voor de verbouw van Skerne Wibe. Dit dorpshuis
wordt door alle verenigingen, vrijwilligers en veel bewoners gebruikt en is een belangrijke ontmoetingsplek.  De
PvdA wil ook dat kleine dorpen de mogelijkheid krijgen voor nieuwbouw. Dan denken wij niet aan grote aantallen,
maar kleinschalig en aansluitend op de behoefte van het dorp.
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Reactie FNP:

De lytste doarpen foarmje de sterkste mienskippen. Underlinge ferskillen binne ûndergeskikt oan it mienskiplike
belang. It persintage ynwenners dat fan de foarsjennings gebrûk makket is hjirtroch folle heger as yn de gruttere
doarpen. Mar, de kearside is dat dyselde foarsjennings finansjeel droegen wurde moatte troch minder bewenners as
yn de gruttere doarpen. Dat is wolris dreech.

Reactie CDA:

Het CDA is van mening dat de kleine dorpen niet op slot mogen worden gezet.  Woning- bouw  en bedrijvigheid
vormen mede de basis voor de leefbaarheid van die dorpen.  Kleine dorpen hebben ook iets eigens. De sociale
cohesie is daar groot en dat is waarin een  klein dorp zich onderscheidt van de grote stad.

Reactie Gemeentebelangen:

Gemeentebelangen wil de aantrekkelijkheid van de kleine dorpen vasthouden. De gemeente moet blijven investeren
in de voorzieningen die er zijn zoals sportvelden, dorpshuizen, verenigingsleven, scholen enz. Een woning bijbouwen
op een verantwoorde plaats moet kunnen. Toegespitst op Engelum: Nu defensie ruimte geeft moet in overleg met
dorpsbelangen en de bewoners worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor een beperkte woningbouw. De
dorpsvisie geeft al aan dat dan vooral gedacht moet worden aan woningen voor jonge gezinnen met kinderen.

Reactie Grienlinks:

Menaldumadeel heeft een aantal prachtige kleine dorpen, waar het goed en veilig wonen is. Ook zonder
voorzieningen als school of winkel. Sociale samenhang is noodzakelijk voor de veerkracht. Bestaande
netwerken moeten daarom ondersteund worden en de gemeente moet daar goed contact mee houden.
Ieder dorp heeft een plek nodig waar mensen bij elkaar kunnen komen, zoals een dorpshuis, café of
kerkgebouw. Door inbreiding kunnen open ruimte en groen zoveel mogelijk worden gespaard. Voor elk
dorp kan de gemeente een groenplan maken, bij voorkeur samen met bewoners en natuur- en
milieugroepen. Kleinschalig toerisme en lokale producten worden gestimuleerd. Initiatieven uit de dorpen
zelf die duurzaam zijn, energiegebruik verminderen, en aan de lokale veerkracht bouwen worden
toegejuicht.

Reactie VVD:

De visie van de VVD is vastgelegd in haar verkiezingsprogramma. Dit houdt in dat alle dorpen recht hebben op
bestaansrecht. Dit houdt in dat leefbaarheid in alle dorpen gewaarborgd moet worden. Huizenbouw, ook in zeer
beperkte mate, in standhouding van goede sociale voorzieningen zoals voor Engelum het Dorpshuis, goed
onderhouden groen, Sportvelden en infrastructuur. Verkrotting en krimp moet worden tegen gegaan. Hierin hebben
ook de inwoners van Engelum een plicht om het netjes te houden. In de Woonvisie, waaraan de VVD haar bijdrage
heeft gegeven, staan alle uitgangspunten voor onze Gemeente voor de komende 10 jaar.
Het goed en eerlijk verdelen van de gemeenschapsgelden is hierin een essentiële zaak.  De VVD was erg ingenomen
met mogelijkheden voor in- breiding in Engelum en Marssum. Hiermee is reeds een begin gemaakt met
onderhandelen en heeft de wethouder (PvdA) met diverse Dorpsbelang besturen gesproken over dit onderwerp. Wij
zijn hoopvol en zijn blij dat afgestapt is van het beleid om alleen de grotere dorpen te laten groeien.

Tot slot vroegen wij de partijen een door hun zelf te bepalen onderwerp nader toe te lichten.
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Reactie Pvda:

Afgelopen vier jaar

De PvdA zit op dit moment met de FNP en GroenLinks in het college. Dit is ons heel goed bevallen en wij willen dit
graag nog vier jaar doorzetten. Natuurlijk is er altijd wel iets op te merken en natuurlijk beloven de oppositie partijen
in verkiezingstijd gouden bergen. Maar het gaat best goed in Menaldumadeel. De huidige collegepartijen hebben in
ieder geval rust gebracht. De tijd dat Menaldumadeel vaak negatief in het nieuws was is gelukkig voorbij. Het
huidige college gaat voor goed teamwerk, de inhoud voorop en korte lijnen met bewoners, verenigingen,
ondernemers en dorpsbelangen. Wilt u de Partij van de Arbeid in het college houden: Stem dan 3 maart op Lijst 1,
Partij van de Arbeid.  En u als Engelumer natuurlijk op onze lijsttrekker en (kandidaat) wethouder: Marja
van der Meer!

Reactie FNP:

Aktiviteiten yn en om Ingelum hinne

It lêste stikje toeristyks fytspaad tusken Ingelum en Marsum is oanlein. De restauraasje fan de toer is klear, oer de
subsydzje foar it doarpshûs is besletten en wy ferwachtsje ek noch wol wat aksje foar in nij ûnderkommen foar de
keatsferiening. Hjirút blykt dat Ingelum in sterk doarp is mei in warbere mienskip. Wy hoopje dat dat sa bliuwe mei!
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Reactie CDA:

Dorpshuizen.

Voor het verenigingsleven is het dorpshuis van essentieel belang. Daarom is het CDA er voorstander van dat ieder
dorp zijn dorpshuis heeft en wij willen daar ook geld in steken. Daarom hebben wij ook ingestemd  met de subsidie
voor de verbouw van dorpshuis Skerne Wibe.
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Reactie Gemeentebelangen:        

Een door “u”te bepalen onderwerp.

Gemeentebelangen heeft de afgelopen  jaren in alle dorpen een avond belegd waarvoor alle bewoners in dat dorp zijn
uitgenodigd. Dankzij de goede opkomst waren dat plezierige avonden. Wij hebben onze punten onder de aandacht
kunnen brengen en hebben de meningen die wij te horen kregen meegenomen in onze besluitvorming. Hadden de
coalitiepartijen ook maar geluisterd naar de meningen op de avonden waarop de Friese plaatsnamen aan de orde

waren. Verder hebben wij u via een aantal nieuwsbrieven op de hoogte gehouden waar we mee bezig waren. Op deze
manier hebben we geprobeerd de politiek wat dichter bij u thuis te brengen en  niet alleen in verkiezingstijd oog voor

u te hebben. Hopelijk waardeert u dat door 3 maart te stemmen op lijst 4 Gemeentebelangen.                        Voor
meer informatie over verkiezingsprogramma, kandidaten en sympathisanten.    www.gb-menaldumadeel.nl

http://www.gb-menaldumadeel.nl/
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Reactie Grienlinks:

Wmo

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is in fasen van af 2006 van start gegaan. Het is een wet
die meedoen-aan-de-samenleving in een ander jasje steekt. De reden voor de wet is ook dat ons
zorgstelsel onbetaalbaar wordt. Aanvraag en toewijzing van hulp bijvoorbeeld vraagt veel administratie. Dat
kost (te veel) tijd en geld.  In Menaldumadeel hebben we besloten om het anders te gaan doen. We zijn
begonnen aan een samenwerking tussen Thuiszorg, Ouderenwerk, Vrijwilligerssteunpunt en Zorgkantoor
en zijn dat aan het uitbreiden met alle diensten die te maken hebben met gezondheid en welzijn, zoals
Dorpsbelangen, jongerenwerk, huisartsen en straks ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). We
noemen het het Omtinkersmodel. Kijk op de site van de gemeente voor meer info.

Reactie VVD:

En een door u te bepalen onderwerp

 
Het betaalbaar houden van overheidsvoorzieningen is het grootste probleem van de komende jaren. Het hoofd
Financiën van de Gemeente heeft in een brief aangeven dat de Gemeente bij ongewijzigd beleid een groot structureel
te kort genereerd in haar beschikbare middelen. Het is tot nu toe gangbaar dat door enkele bezuinigingen en een
verhoging van de OZB het gat gedicht wordt. Voor 2010 is de OZB fors verhoogd met instemming van alle politieke
partijen, exclusief de VVD. De burgers mogen geen melkkoe zijn voor de te korten van de Gemeente is onze stelling.
De VVD vond het percentage OZB veel te hoog en onredelijk in deze slechte tijd. De komende te korten vragen om
meer maatregelen dan de huidige aanpak heeft laten zien. Na de verkiezingen zullen wij met elkaar moeten zoeken
naar een structurele kosten verlaging anders jagen wij onszelf in de armen van onbetaalbaar wonen in deze prachtige
woongemeente of in de armen van de noodzakelijke herindeling  Stemt vooral op 3 maart. Laat uw stem horen. Als u
het standpunt van de VVD ondersteunt stem dan op de VVD, ZEKER nu. www.vvdmenaldumadeel.nl

Tot zover de bijdrage van de politieke partijen. Wij van de redactie bedanken alle partijen voor hun
medewerking aan deze reportage en hopen dat het de kiezer heeft kunnen overtuigen om op woensdag 3 maart
de gang naar de stembus te maken. Ook op 3 maart volgt www.engelum.com de verkiezingen en zal de uitslag
op deze site te lezen zijn.

Tot slot vragen wij u nog even te stemmen op onze beide polls:

 

Vraag
Op welke partij bent u van plan te gaan stemmen op 3 maart?

CDA
FNP
Gemeentebelangen
Groen Links

http://www.vvdmenaldumadeel.nl/
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PvdA
VVD

 

 

 

Vraag
Stemt u naar aanleiding van deze reportage anders dan op onze vorige
poll?

Ja
Nee
 

 

 

<<Terug
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