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Verzonden:
Gemeentelijk beleid m.b.t. Aalden, Benneveld, Wezup en Zweeloo

Geachte mevrouw Van Stiphout,
De voorzitters van de verenigingen voor plaatselijk belang van Aalden, Benneveld, Meppen, Wezup en
Zweeloo en van de ondernemersvereniging Zweeloo hebben, per brief, hun zorgen met betrekking tot het
gemeentelijk beleid voor deze kernen geuit aan de fracties van de gemeenteraad van Coevorden. U heeft
ons hiervan een afschrift doen toekomen.
In tweede instantie heeft u de brief ook aan de gemeenteraad van Coevorden gezonden. U fungeert als
de penvoerder. Waar wij onze reactie aan u richten, is deze ook bedoeld voor de genoemde voorzitters.
U geeft in uw brief aan dat het voor de leefbaarheid van uw dorpen een slechte zaak is dat gemeentelijke
voorzieningen worden teruggetrokken uit uw dorpen. Omdat u in uw brief refereert aan de beleidsnotitie
“Inzet en spreiding maatschappelijke accommodaties” en hieruit voorbeelden noemt nemen wij aan dat
u met gemeentelijke voorzieningen vooral accommodaties bedoelt en het u niet gaat om infrastructuur
zoals wegen, verlichting of andere voorzieningen.
Vanuit deze aanname willen wij vooraf aangeven dat wij in Benneveld, Wezup en Meppen geen
gemeentelijke voorzieningen hebben of hebben teruggetrokken. Dit komt ook naar voren uit de
voorbeelden die u noemt; deze hebben allen betrekking op Zweeloo.
In uw voorbeelden gaat u in op het sociaal cultureel werk dat, tot voor enkele jaren, activiteiten
organiseerde in Zweeloo gebruikmakend van “De Spil”. U doelt op de stichting Welzijn 2000. De besturen
van de stichting Welzijn 2000 en van “De Spil” hebben inderdaad in 2011 in goed overleg besloten de
huurovereenkomst te ontbinden. Deels omdat de stichting Welzijn 2000 voor wat betreft kantoorruimte
en personeel wil komen tot een concentratie, deels vanwege de teruglopende belangstelling voor de
activiteiten. Overigens merken wij op dat het hier, zoals u ook aangeeft, niet gaat om een gemeentelijke
voorziening.
Voor wat betreft het openluchttheater onderzoeken wij met de gebruikers hoe het openluchttheater op
een goede manier aan de gebruikers kan worden overgedragen.
Hierin neemt Zweeloo geen aparte positie in ten opzichte van overig Coevorden. Dezelfde gesprekken
vinden plaats met een aantal buurt- en speeltuinverenigingen om de wijkgebouwen over te dragen.
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U geeft in uw brief aan dat Zweeloo en de omligende dorpen, afgezien van de multifunctionele
accommodatie “De Aeldermeent”, geen gemeentelijke accommodaties meer kennen. Dit klopt.
De voormalige gemeente Zweeloo kende al voor de herindeling in 1998 het beleid om inwoners zelf
initiatieven en verantwoordelijkheid te laten nemen voor door hen gewenste voorzieningen. In de dorpen
Wezup, Meppen en Benneveld is dat altijd het geval geweest. Hier is nu een breed scala aan particuliere
voorzieningen o.a. op het terrein van horeca en toerisme. In Aalden c.q. Zweeloo is dat ook voor een
groot deel zo, met als voorbeelden het vakantiepark met zwembad “de Aelderhooghe” en de golfbaan
“Gelpenberg”. Voor wat betreft de gemeentelijke voorzieningen is “De Spil” nooit een gemeentelijke
voorziening geweest en was het zwembad al eerder overgedragen in particuliere handen van camping
“De Knieplanden”. Daarnaast was het sportpark “Alterbarg” volledig geprivatiseerd. Ook heeft de
voormalige gemeente Zweeloo besloten om geen sporthal te bouwen maar een gymzaal en deze onder te
brengen in de Aeldermeent. In de Aeldermeent komt nu een aantal voorzieningen samen zoals de
basisscholen, de bibliotheek, de gymzaal en tot voor kort de kinderopvang en de peuterspeelzaal.
Wij voeren, zeker na de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), eveneeens het
beleid dat inwoners zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid nemen voor door hen gewenste
voorzieningen. Ons inziens is dit een voortzetting van het beleid van de voormalige gemeente Zweeloo.
Daarmee verschilt het beleid voor kernen als Aalden c.q Zweeloo niet van het beleid voor andere kernen
in de gemeente Coevorden.
Uw brief spitst zich in het tweede deel vooral toe op de investeringen in Coevorden stad die in het kader
van de perspectiefnota 2013 door de raadsfracties zijn genoemd. Dit betreft vooral plannen in de
infrastructurele sfeer. U geeft aan geen concrete plannen voor de buitendorpen terug te vinden in de
perspectiefnota. Wij zijn echter van mening dat ook in de buitendorpen de infrastructuur onze aandacht
heeft. Dit blijkt o.a. uit de uitgebreide rioleringswerkzaamheden in Aalden, Zweeloo en Wezup, de brug
aan de Hormaatsdijk en de asfaltering in Benneveld. Hier zijn aanvullingen op mogelijk, maar wij
beperken ons tot beantwoording aan de hand van de door u aangehaalde voorbeelden.
Het laatste deel van uw brief is een oproep voor het behoud van het zwembad in Zweeloo.
Inderdaad is in 2003 door de toenmalige eigenaar om exploitatietechnische redenen besloten het
zwembad te sluiten. De bevolking van Zweeloo heeft er alles aangedaan om het bad open te kunnen
houden. Het is duidelijk dat veel werk is en wordt verzet als het gaat om onderhoud,
groenvoorzieningen, kassadiensten, kortom het beheren van het bad. Het is echter ook duidelijk dat wij
een bezuiningsopdracht hebben en in onze afweging, die u bekend is, geconcludeerd hebben dat
stopzetten van de subsidie van € 46.000 per jaar voor het zwembad in Zweeloo weliswaar een pijnlijke
beslissing is, maar alleszins te rechtvaardigen.
Wij hebben aan het bestuur van het zwembad, mede op verzoek van de raad, aangegeven bereid te zijn
tot een heroverweging mits het bestuur een begroting kan overleggen waaruit blijkt dat een substantieel
deel van het exploitatietekort van dekking wordt voorzien.
Wij hebben inmiddels in een gesprek met het bestuur geconstateerd dat zij daartoe mogelijkheden ziet
en wij zullen binnen de gegeven financiele kaders, een maximum van € 15.000 subsidie, meewerken aan
een door het bestuur aan te dragen oplossing.
Wij begrijpen dat uw brief vooral bedoeld is om uw zorgen te uiten over het mogelijk verdwijnen van
voorzieningen en het ontbreken van investeringen in de door u genoemde kernen en uw zorg over het
stopzetten van subsidie voor het zwembad in Zweeloo.
Wij hopen met onze reactie uw zorgen deels te hebben weggenomen. Wat ons betreft zien wij de door u
genoemde kernen als voorbeeld voor het gevoerde en door ons te voeren beleid waarin inwoners zelf
verantwoordelijkheid en initiatief nemen.
Wij realiseren ons dat wij vooral feitelijke reageren. Dit doet niet af aan het gevoel dat u ook uitspreekt.
Wij willen dan ook graag met u in gesprek gaan. Wij stellen voor in het kader van de wijk en dorpenronde
nieuwe stijl in een collectief gesprek over dit gevoel met u van gedachten te wisselen.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en
wethouders van Coevorden,
De secretaris
de burgemeester
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