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Geachte leden van de raad, beste toehoorders,
(er zit een mooie groep op de publieke tribune)
Mijn naam is Alex Klingenberg, graag wil ik gebruik maken van het inspreekrecht om namens
de verenigingen voor plaatselijk belang uit Aalden, Benneveld, Meppen, Wezup en Zweeloo
en de Ondernemersvereniging Zweeloo het woord tot u te richten.
De andere insprekers zijn Stieneke Lucassen, Willy-Anne van Stiphout en Han Geisler.
Wij hadden niet gedacht dat onze brief zoveel teweeg zou brengen. Van uw kant hebben we
vele reacties gehad en naar aanleiding daarvan hebben we heel interessante gesprekken
met u gevoerd. Die hebben ons gesteund en daar hebben wij veel van geleerd. Onze dank
daarvoor. Ook waarderen wij het dat de raad zo zijn best heeft gedaan om de
conceptbeantwoording door het college terug te laten komen in de PMC. Wij zijn zeer
benieuwd naar uw reacties, maar graag willen we eerst nog het volgende kwijt.
We hebben veel instemmende reacties ontvangen van de bewoners van onze dorpen op de
brief die wij aan de fracties en de gemeenteraad hebben gestuurd.
De zorg die wij hebben geuit leeft dus breed onder de bevolking. Zorg over het terugtrekken
van gemeentelijke voorzieningen c.q. ondersteuning. En helaas die zorg verdwijnt niet als we
het conceptantwoord lezen.
Vandaar dat wij hier vandaag weer staan en gebruik maken van het recht om in te spreken.
Dat doen wij omdat we zien en merken dat burgerparticipatie essentieel is voor behoud van
de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland.
De vijf genoemde dorpen hebben een oude traditie van vrijwilligerswerk, en ook nu is er nog
veel saamhorigheid.
Die saamhorigheid, en dat willen we benadrukken, is er ook tussen de dorpen, zeker waar
het gaat om activiteiten en voorzieningen als zwembad, molen, dorpshuis, paasvuur, toneel,
muziek, onderwijs, sport, recreatie, cultuur en historie. Dat is ook de reden dat wij hier als 5
dorpen gezamenlijk spreken
Samen kunnen en doen wij heel veel, we zijn absoluut niet zielig, maar ….… zonder
fundament gaat het niet.
Dit fundament bestaat uit initiatieven en ondersteuning, in woord én daad, die het
gemeentebestuur moet bieden. En dan bedoelen we niet het uitvoeren van de wettelijke
taken die de gemeente als beheerder heeft aangaande onderhoud van bijvoorbeeld riolering
en bestrating.
Waar het ons om gaat zijn activiteiten en voorzieningen die de samenhang en leefbaarheid
bevorderen: dit betreft - naast wonen en werken - ook voorzieningen op sociaal, cultureel
en sportief gebied.
Wij doelen op het soort voorzieningen waar wel in wordt geïnvesteerd, of althans waar veel
minder op wordt bezuinigd --- en waar men trots op is in de stad Coevorden. Zoals theater
Hofpoort, zwembad de Swaneburg, het Arsenaal en misschien nog een multifunctionele
atletiekbaan. Dit soort voorzieningen worden stelselmatig afgebroken in de buitendorpen.

Hoe mooi zou het zijn als het gemeentebestuur net zo trots zou zijn op het feit dat er
notabene drie openlucht zwembaden op het platteland zijn.
Dat men beschikt over een openluchttheater, - er zijn er slechts drie van in heel Drenthe - ,
dat er in veel dorpen aantrekkelijke culturele activiteiten en uitvoeringen georganiseerd
worden, allemaal zaken waar alle inwoners van Coevorden gebruik van kunnen maken.
En dat alles voor een hele lage prijs, omdat deze voorzieningen grotendeels gerund worden
door vrijwilligers en die inzet niet gekapitaliseerd wordt.
Dit verschil in aanpak van stad en platteland geeft ons, de bevolking dus, het gevoel dat we
zijn verworden tot een 'wingewest' voor de Gemeente Coevorden.
De door het college genoemde voorzieningen als vakantiepark en golfbaan zijn zakelijke
initiatieven, die weliswaar de economie kunnen stimuleren maar weinig van doen hebben met
al het werk en de inzet die wij als dorpsbewoners leveren en waar wij ondersteuning voor
vragen.
Juist in de W.M.O., die het college in de antwoordbrief noemt, komt tot uitdrukking dat
burgerparticipatie door de gemeente moet worden gestimuleerd en daar waar nodig moet
worden gefaciliteerd. Dit staat in schril contrast met de werkelijkheid.
We hebben geconstateerd dat er in de Perspectiefnota geen concrete plannen om in de
buitendorpen te investeren staan, ook niet op het gebied van wonen en werken. Terwijl in de
buitendorpen wel meer dan de helft van het aantal inwoners van Coevorden woont.
Wij vragen de raad te komen met concrete plannen en investeringen voor het in stand
houden en bevorderen van de samenhang en leefbaarheid op het platteland.
Dat is niet alleen in ons belang, maar ook in dat van de hele gemeente. Zeker in deze tijd
van toenemende individualisering, krimp en andere ontwikkelingen, waardoor een steeds
groter beroep wordt gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers.
Het is niet vanzelfsprekend dat de oude traditie van vrijwilligerswerk en noaberschap door
geboren Drenthen en nieuwkomers opgepakt en voortgezet wordt. Zelfs in onze dorpen zien
we nu al dat het steeds lastiger is vrijwilligers te vinden.
Over anderhalf jaar zijn er verkiezingen. Om dan een goede keuze te maken wie ons in de
gemeenteraad gaat vertegenwoordigen stellen we u de vraag: wat gaat u concreet doen om
ervoor te zorgen dat de samenhang en leefbaarheid op het platteland in stand blijft?
Leefbare dorpen met sociaal betrokken en gezonde inwoners, leveren op de lange termijn
meer geld op dan dorpen waar voorzieningen verdwijnen, waar er geen vertier meer is voor
jong en oud, inwoners wegtrekken en verloedering plaatsvindt. Dit geldt niet alleen voor de
vijf dorpen waar wij wonen maar voor alle kernen in onze gemeente.
In de vijf dorpen die wij vertegenwoordigen, zijn voldoende mensen aanwezig die de handen
uit de mouwen willen steken om de leefbaarheid te behouden en versterken.
De gemeente Coevorden beschikt hiermee over een waardevol goed -- betrokken en
bereidwillige burgers. De vraag is: wat doet u ermee? Helpt u onze motivatie om zeep door
alle geldkranen dicht te draaien en ons -- aan ons lot over te laten?
Of denkt en doet u actief met ons mee -- om onze vrijwillige inzet te behouden ter eer en
glorie van de hele gemeente Coevorden?
Wij zijn benieuwd naar uw reactie op de brief van het college.
Dank voor uw aandacht.
[applaus van de tribune]

