
LS,

Morgenavond is er gemeenteraadsvergadering. 
Mij is bekend dat daar ingesproken kan worden door personen/organisaties/etc....ik deed dat al enkele malen, maar ben morgen helaas 
verhinderd.
Graag verzoek ik u voor deze vergadering het volgende onder de aandacht van alle fracties te brengen.

Op 3 december j.l. was ik aanwezig bij een vergadering/voorlichting die was belegd door wethouder mw. Termeer met o.a. sportverenigingen om 
het beleid m.b.t. de 'privatisering' te verduidelijken.
Ik heb daar enkele keren van de gelegenheid gebruik gemaakt om vragen te stellen en opmerkingen te maken.
Het tamme verloop van deze bijenkomst verbaasde mij...een vijftigtal vertegenwoordigers (sommige verenigingen waren ruim vertegenwoordigd) 
lieten de weldra intredende bezuinigingen (ogenschijnlijk gelaten, dan wel belangeloos) over zich komen.
Op details zal ik hier niet ingaan...het gaat mij om de grote lijn, t.w.:

- als er blijvend moet worden bezuinigd, dan is er een blijvend tekort...dat kan dus niet, want dan is er structureel iets fout
- er is dus sprake van een tijdelijk tekort; na dat te hebben ingelopen kan er weer geldelijke ruimte komen voor ondersteuning van het 

verenigingsleven
- de wijze waarop nu de privatisering op korte termijn wordt door gedrukt, zet het verenigingsleven en dus het woon- en leefgenot van onze 

burgers sterk onder druk
- mijn insteek voor deze vergadering was het behoud van de zwembaden (Aqua Dintel en De Meermin) te bepleiten, maar later ook de 

bibliotheken en de ijsbaan
- sportaccomodaties (w.o. zwembaden) en bibliotheken worden door de bevolking gezien als basisbehoeften, die niet zomaar kunnen worden 

gesloten, dan          wel met sluiting bedreigd; de lasten voor deze voorzieningen kunnen niet slechts door 'leden' worden opgebracht, maar 
moeten gemeenschappelijk worden gedragen

- vele miljoenen zijn tegen de adviezen vanuit de bevolking verloren gegaan aan het AFC en de jarenlange perikelen over de A29/A4...de lutte 
tonnen m.b.t. de privatisering vallen daarbij in het niet

Ik roep de politiek op beter naar de bevolking te luisteren en goed op de centjes te letten.
De partij die zich hard maakt voor het behoud van dit soort basisvoorzieningen zal hoog scoren bij de verkiezingen.

RD Mes
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