03 december 2018, pag. 16

OPINIE

Heimwee naar
inspraak in Raderaad
De nieuwe gemeente Waadhoeke heeft het eerste jaar er
bijna opzitten. Dichtbij besturen moest de werkwijze worden, maar dat wil nog niet erg lukken.
MARIA DEL GROSSO

E

nig idee wat een kernteam
is? Het is de nieuwe manier
van vergaderen in de gemeente Waadhoeke, die de
gebruikelijke gemeentelijke commissievergaderingen afschafte, als
ook de vertrouwde rûntepetearen
van de voormalige gemeente Littenseradiel en de Raderaad van het
Bildt.
Blijkbaar is het na een jaar nodig
nog eens uit te leggen waarvoor het
kernteam bedoeld is, want de gemeente deed dat onlangs in haar
voorlichtingsrubriek in de lokale
kranten. ,,Kernteams zijn vergaderingen waarbij inwoners vaak óók
kunnen meepraten.’’
Precies ja, vaak ook, maar tot nu
toe vaker niet. De kernteams die dit
jaar gehouden werden, kenmerkten
zich door ingehuurde experts die
lange verhalen hielden voor een publiek dat ver van de raadsleden verwijderd op de publieke tribune zit.
Dieptepunt was de bijeenkomst
in oktober over het sport- en beweegbeleid. Sportverenigingen waren massaal opgekomen, maar kwamen amper aan het woord. Het
grootste deel van de avond ging op
aan een algemeen praatje door een
spreker van de Vereniging Sport en
Gemeenten. En als iemand uit het
publiek al iets wil zeggen, dan moet
er met een pasje een microfoon in
werking worden gesteld en moet je
achter een spreekgestoelte gaan
staan. Dat maakt het allemaal nog
spannender om het woord te voeren.
Hoe anders ging dat in Sint Annaparochie bij de Raderaad van de
voormalige gemeente het Bildt. In
de kantine van het gemeentehuis
stonden tafels, waaraan raadsleden
en publiek in groepjes verdeeld door
elkaar heen zaten. De burgemeester
of wethouder die de avond leidde,
liep gewoon met een microfoon de
tafels langs als er vragen waren.
Vooraf was er de mogelijkheid je
vraag, wens of klacht bij een van de
fracties neer te leggen. Die stonden
dan even bij elkaar, ieder bij een eigen ‘partijtafel’.
De sfeer was ongedwongen, er
werd vaak gelachen, er kwamen zelfs
vaste toeschouwers op deze bijeenkomsten af. Gewoon om even te kijken wat er nu weer leefde. De drempel was laag.
In
de
voorlichtingsrubriek
schermt Waadhoeke met een
,,prachtig voorbeeld’’ van een kernteam: de vergadering op 13 november over de huisvesting van arbeidsmigranten. Inderdaad liet de gemeente hier zien geleerd te hebben.
Er was een gespreksleider die de zaal
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Een microfoon
moet met een
pasje in werking
worden gesteld

in liep en alle partijen aan het woord
liet.
Maar de hele bijeenkomst was het
rechtzetten van een eerdere blunder. Zonder betrokken dorpen te
raadplegen was het college een eigen koers gaan varen rond de huisvesting van deze groep.
Het college baseerde zich hierbij
alleen op de wensen van uitzendbureaus en werkgevers die de kasarbeiders onder moeten brengen. Om
hen te gerieven werd een stringent
beleid rond de komst van deze arbeiders naar de dorpen losgelaten.
Dorpen als Oosterbierum en
Berltsum voelden zich in de steek
gelaten. Dit kernteam werd ook alleen een succes omdat het college
aan het begin van deze vergadering
bekendmaakte het ‘ruime’ beleid in
te trekken en toch weer te gaan
handhaven waar te veel arbeidsmigranten bij elkaar wonen.
Eerder al sloeg de gemeente de

plank totaal mis door het geliefde
Dreeslaantje naast het gemeentehuis van de kaart te vegen. Grootschalige bomenkap werd aangekondigd, zonder de inwoners van Franeker daarover te raadplegen. Die
stonden op hun achterste benen en
kwamen in actie om dit nostalgische
laantje te behouden. Het was bij uitstek een onderwerp geweest voor
het kernteam.
Of je nu raadslid bent of collegelid, je moet toch weten dat groen in
ieders leefomgeving de mensen
raakt. Dat hadden raadsleden van
voormalig Franekeradeel zeker
moeten weten.
Hoe vaak is daar niet geklaagd
over rigoureuze bomenkap in de gemeente? Het is het onderwerp bij
uitstek waar burgers in het geweer
komen. Die trek je niet met een
kernteam over de omgevingswet,
om maar eens een ander voorbeeld
te noemen.
Met het kernteam van morgenavond doet Waadhoeke een stap in
de goede richting. De plannen rond
het Stationsgebied in Franeker staan
op de agenda. Hier zijn problemen
met parkeren en verkeer. Dit zijn
nou precies de zaken waarover inwoners zich druk maken.
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