Algemene beschouwingen GroenLinks Steenwijkerland
Actuele politieke situatie.
We leven in een roerige tijd, met daarin opkomend antisemitisme, extremisme, nationalisme en
populisme.
Mij heeft opnieuw aangegrepen, de herdenking afgelopen weekend van de Eerste Wereld oorlog.
We worden nog steeds op de feiten gedrukt waar deze ismen toe kunnen leiden.
Vele mensen zij heden ten dage op de vlucht voor een betere wereld, onbedoeld met droevige
resultaten tot gevolg, die vooral effect hebben op kinderen. Kinderen als slachtoffer van miskleuneen
in de grote mensenwereld.
In Steenwijkerland zullen we dit niet oplossen. Wel kleine stappen om de gevolgen voor kinderen die
er weinig aan kunnen doen dat ze al meer dan 5 jaar in Nederland wonen of daar zelfs geboren zijn te
helpen.
Daarom ondersteunen we “Het kinderpardon” en willen deze motie mede indienen.
De Programmabegroting 2019-2022
Over het algemeen ambitieus. Op vele onderwerpen positief.
Maar we missen ook zaken. Zoals:
- Versterking duurzame landbouw. Verduurzaming intern in het gemeentehuis. We zullen
daarover het komende periode met voorstellen komen.
- Lelystad Airport. We zien dat grote landelijke partijen de overlast van
laagvliegroutes tijdelijk wil accepteren tot dat de herindeling van het luchtruim is
gerealiseerd in 2023. Beter nu een stop dan straks het gedonder boven De Kop is ons motto.
Overige per programma.
Programma duurzaam:
- Onduidelijk is hoe een en ander bereikt kan worden. Veel plannen. Uitvoering onduidelijk.
Een warmte transitieplan in 2020 lijkt mij aan de late kant. Het inzetten op alternatieve
energie bronnen prima. Wij vinden dat in de eerste plaats isolatie voorop moet staan, onder
het motto “Wat je niet gebruikt hoef je niet op te wekken”. Plaatsing van zonne”parken”, in
de eerste plaats op bestaande platte daken of als overkapping van parkeerdekken. Het
plaatsen van zonnepanelen op het dak van de NWG is een begin. Pilot kleine windmolens
prima.
Veel open einden in de vorm van pm posten, investeren in zonnepark Oldemarkt, kleine
windmolens, wagenpark elektrisch.
Eigenlijk moet er een omschakeling komen in onze brein. Verduurzaming door op een andere
wijze te consumeren.
Programma Werk aan de winkel.
De aankondiging van een nieuw bedrijventerrein biedt ons zorgen, zolang Eeserwold nog niet
vol is, is ons motto eerst gaten vullen alvorens groene ruimte op te offeren.
Voortzetten ontwikkeling Steenwijkerdiep positief. Hoe is de stand van zaken rond de
locatie Rijkmans en Gouden Engel?
Focus op toerisme en spreiding. Verhoging toeristen belasting kan zelfs een negatief effect
hebben en het is vreemd, dat ondernemers eerst een aankondiging krijgen, dat de t.b. het
zelfde blijft en daarna een verhoging van 10%. Verzoek mee te nemen in de discussie de rol
van de kleine campings als het gaat spreiding . Deze zijn over het algemeen beter gespreid

over Steenwijkerland dan de grote toeristische bedrijven. Eigenlijk zou er een eerlijker
verdeling van de toeristenbelasting moeten plaatsvinden over de hele recreatiesector.
Ook kun je denken aan een gedifferentieerd tarief voor bijv. specifieke gebieden of sectoren.
Als het gaat om spreiding kiezen voor kleinschaligheid.
Zorgen over leegstand centrum Welke initiatieven?
Wij steunen de moties over de toeristenbelasting.
Programma Samenredzaam
Doel mensen met een beperking een beschutte werkplek bieden voor minimaal 14 is mager.
Is de behoefte onderzocht? Kan NWG hierin iets betekenen.
Wij maken ons zZorgen over toenemende kosten WMO, Participatie en jeugdhulpverlening.
Een loket en omgekeerde toetsing, gedachte prima, maar realisatie in 2020 mag van ons wel
Eerder.
Meldpunt verward gedrag prima, maar hoe ziet vervolg er uit waar en door wie worden
mensen uiteindelijk opgevangen?
Ouderen in Steenwijk: Breng voorzieningen dicht bij de ouderen. Of anders om plan
voorzieningen voor ouderen dicht bij buurt/wijkvoorzieningen.
Programma Mijn Steenwijkerland.
Inwoners betrekken bij onderhoud openbare ruimte. Prima. Begin als het kan met
bladkorven in de buurt, zoals in onze buurgemeente Westerveld.
Bermbeheer pas in 2022, late kant. Kan sneller.
Vervangen 40 bruggen Giethoorn prima ? Hoe komt het met de andere knelpunten? Zoals
Kalenberg beltschutsloot? En hoe komt het met de fietspaden? Ik noem bijvoorbeeld .
Kalenberg. Een gemeente die inzet op toerisme en spreiding zal toch zeker moeten zorgen
voor een fatsoenlijk onderhoud pakket voor fietspaden. En juist dan zie ik veel pm. posten.
Steenwijkerkamp aantrekkelijk maken voor als wandel /uitloop gebied.
Zorgen over de jongeren huisvesting en de rol van de Vijverhof. Als die gesloopt wordt
hebben we een probleem.
Cultuurbeleid. Versterking kleinschalig initiatieven, daarom een motie voor een werkbudget
voor de cultuurmakelaar.
En tot slot een eerbetoon aan alle vrouwen, die een bijzondere betekenis hebben voor
Steenwijkerland . Motie: Toekennen straatnamen aan vrouwen uit Steenwijkereland.
Sport wij steunen de oproep van het CDA voor oefenvelden voor Steenwijkerwold en
Vollenhove in een 100% milieuvriendelijke uitvoering. En willen deze meeindienen.

Alg. Toeristen belasting: Amendement akkoord en mede ondertekenen. Toekomst Andere vormen,
eerlijker verdeling van belasting over alle profijthebbers/ horeca/dagrecreatievoorzieningen/
bootverhuur.
Afvalstoffen heffing: Burgers hebben teveel betaald. Motie CDA.
Algemeen:
Niet tevreden in algemene zin over de vele correcties, die nog moesten plaatsvinden, waardoor er
zelfs nog een nieuw boekwerk moest verschijnen. Over duurzaam gesproken.

