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Raadsvergadering
Dit is de laatste nieuwsbrief voor het zomerreces en zoals gewoonlijk is hierbij
het grootste deel ingeruimd voor de Algemene Beschouwingen naar aanleiding
van de voorjaarsprogrammanota. Op de website van BurgerBelang is de blog
van Ruud Visser te vinden. Hierop kunt u de volledige bijdrage van
BurgerBelang en de door ons ingediende motie terugvinden. In de bijgevoegde
mail vindt u de link naar deze blog.

Algemene Beschouwingen
Tijdens de Algemene Beschouwingen viel op dat steeds meer partijen inzetten
op groei van het inwonersaantal in onze gemeente. Groei om onze
voorzieningen te behouden. Groei waar BurgerBelang al lang voor pleit en ook
nu weer over heeft gesproken. Wij hebben hiervoor dan ook een motie
geschreven en ingediend. Een motie waarin we pleiten voor meer sociale
huurwoningen, zodat de wachtlijst verkleind wordt en naast de statushouders en
de Polen die zich hier tijdelijk willen vestigen ook jongeren die zelfstandig
willen gaan wonen een kans maken op een woning hier in Zeewolde. Tijdens
de behandeling hiervan bleek er een kleine discrepantie te zitten tussen de cijfers
die de wethouder van Woonpalet had gekregen en onze cijfers, terwijl zowel
wij als de wethouder dit op de dag zelf nog met Woonpalet hadden besproken.
Uiteindelijk hebben we de motie dan ook ingetrokken met de afspraak dat we
gezamenlijk met de wethouder gaan uitzoeken hoe de cijfers nu werkelijk zijn
en dat hierna een raadsinformatie-avond over dit onderwerp wordt gerealiseerd.
De enige partij die absoluut niets zag in groei was Leefbaar Zeewolde. Leefbaar
Zeewolde had een droom/een toekomstvisie en deze werd uitgesproken door
Ben Sonneveld. Volgens deze toekomstvisie heeft Zeewolde in 2050 24.000
inwoners. Voor D’66 aanleiding om vast te stellen dat er om aan de wensen van
Leefbaar te voldoen een anticonceptiepil in Zeewolde moet worden uitgedeeld
om verdere groei van Zeewolde tegen te gaan (de pil van Ben).
Verder hadden wij vragen gesteld over de nulmeting geluidsoverlast. Hiervoor
is tijdens de algemene beschouwingen in 2015 een motie aangenomen. Daarna
is er niets meer over deze nulmeting vernomen. Inmiddels zijn de vliegroutes
bekend en is vliegveld Lelystad druk bezig met de uitbreiding. Tijd dus om vaart
te zetten achter deze nulmeting. De wethouder antwoordde hierop dat ze in
overleg waren met o.a. Dronten en de provincie om deze nulmeting te regelen.
Ook door andere partijen werd hierna op spoed aangedrongen.
Zeewolde Liberaal had het over een masterplan toerisme, wat BurgerBelang en
meerdere zeer aansprak. Leefbaar Zeewolde heeft contact opgenomen met de
gemeente Ermelo over de A28. Hier waren ze niet op de hoogte van de overlast
die Zeewolde ervaart van deze snelweg. Ook wij zijn blij dat Leefbaar Zeewolde
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dit heeft aangekaart. D’66 had twee moties ingediend over duurzaamheid. Ook
wij dragen dit een warm hart toe, maar voor de uitvoering wachten wij liever de
duurzaamheidsnota af die er in het najaar aankomt. Dat is wat ons betreft het
juiste moment om een motie over duurzaamheid in te dienen. Tot zover de
algemene beschouwingen.

Omniumscholen
De Omniumschool is een nieuw concept. Deze school zou zich graag in
Zeewolde vestigen. De prognoses die de school laat zien zijn vervaardigd
volgens de voorschriften Verordening Onderwijshuisvesting en het college
vindt deze prognoses volgens het verslag niet dusdanig twijfelachtig dat deze
aanvechtbaar zijn of kunnen zijn. Het college wil het verzoek van de
omniumschool afwijzen vanwege de argumenten van de overige schoolbesturen
in Zeewolde, die vrezen voor hun leerlingenbestand. Wij begrijpen de
bezorgdheid van deze schoolbesturen, maar dit is volgens de wettelijke
bepalingen voor de vaststelling van het Plan van Scholen niet relevant. Dit is
dan ook de reden dat we tegen het voorstel van het college om de vestiging van
de Omniumschool in Zeewolde af te wijzen hebben gestemd. De PvdAGroenLinks en ‘D 66 waren het met ons eens. Maar de rest van de partijen
stemden voor het collegeplan om de komst van de Omniumschool af te wijzen.
Het collegevoorstel werd dus aangenomen.

Raad op Straat
Tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen was besloten om dit
onderwerp als bespreekstuk op de agenda van de raad te zetten. Dit omdat
Leefbaar Zeewolde dit onderwerp de vorige raadsvergadering niet wilde
behandelen, dit eerst wilde bespreken in de commissie en dit onderwerp daarna
in de daaropvolgende raad nogmaals op de agenda wilde. Ons raadslid Ruud
Visser stelde vast dat de werkgroep hierbij geen mandaat kreeg. Raad op Straat
zou volgens afspraak niet politiek worden benaderd en de werkgroep waarin
van iedere fractie een raadslid zit zou hiermee aan de slag gaan. Er moet in de
Raad niet meer gebeuren dan het vaststellen van het verslag. Door de houding
van Leefbaar Zeewolde (die in strijd met de afspraken is) gaat dit allemaal veel
te lang duren voor de burger. Dit wordt op deze wijze een aanfluiting en hierbij
is de burger niet gebaat. Later kreeg BurgerBelang veel bijval en uiteindelijk is
dit onderwerp dan ook als hamerstuk naar de Raad gegaan. Door D’66 werd
tijdens de Algemene Beschouwingen ook nog een keer teruggeblikt op het
onhandig gemanoeuvreer van Leefbaar Zeewolde naar aanleiding van de Raad
op Straat.
Ik wens u allen een mooie zomer toe.
Karin Thielen
Fractie-ondersteuning BurgerBelang

