COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Meestal kijk ik in mijn column
even terug en soms ook even vooruit. Met dit laatste wil ik vandaag
beginnen. In Sint Anthonis en
Ledeacker stijgt de spanning. Zaterdag a.s. weten we meer. Welk team
heeft de eerste editie van de grote
dorpsquiz Kwizzut gewonnen? Valt
hen eeuwige roem ten deel? Of is
dat weggelegd voor de initiatiefnemers, de organisatie of alle deelnemers? De tijd zal het leren. Feit is
dat de eerste editie een grandioos
succes is geweest. We hebben al
vernomen dat de voorbereidingen
voor Kwizzut 2015 op korte termijn
gaan starten. En de 17e maken we
er met z’n allen een hele leuke en
gezellige avond van. Goed voor de
gemeenschapszin en goed voor de
saamhorigheid.
In Landhorst gebeurt veel. Door
ondernemers die elke dag weer
proberen om van hun bedrijf een
succes te maken, die trachten in
een economisch moeilijke tijd het
hoofd boven water te houden, die
soms jaren hebben moeten wachten op een vergunning, die investeren, risico durven te nemen, die
zorgen voor werkgelegenheid.
Diezelfde agrarische ondernemers
hebben altijd aan de basis gestaan
–en staan dat nog steeds- van de
inrichting van ons buitengebied.
En of u nu voor of tegen bent, ik
wil dat wel een keer benoemd
hebben. Er gebeurt nog veel meer.
Mensen maken zich zorgen, over
geur, stank, fijnstof. Over overlast,
hun leefomgeving en over gezondheidsrisico’s. Ook daar geldt dat u
daar voor of tegen kunt zijn, ook
dat moet benoemd worden. En ook
dat zijn wezenlijke gevoelens waar
we rekening mee moeten houden.
De politiek staat straks voor een
moeilijke keuze. De discussie over
MACE en de urgentiegebieden
(aandachtsgebieden) wordt aan
elkaar gekoppeld. Dat begrijp ik
wel, maar het zijn en blijven twee
verschillende besluiten die op een
andere wijze gewikt en gewogen
moeten worden en waar straks

politieke partijen en individuele
leden (zowel op provinciaal als op
gemeentelijke niveau) op basis van
verschillende argumenten tot een
besluit gaan komen. Als u vindt
dat onafhankelijk van de argumenten MACE er niet mag komen
en bestaande ondernemers hun
bedrijf niet meer mogen uitbreiden,
dan is dat uw goed recht. Net zo
goed als het recht dat iemand heeft
dat ondanks de voor- en tegens,
MACE zich in Landhorst moet
kunnen vestigen en/of bestaande
ondernemers hun bedrijf moeten
kunnen blijven uitbreiden. Ik hoop
alleen dat er bereidheid is om naar
elkaar te luisteren en samen te
werken aan een oplossing. Het is
geen wedstrijd waar een winnaar
uit moet komen, maar een dialoog
waarin we samen gaan zoeken en
kijken naar de best haalbare oplossing. Onze organisatie en onze
wethouders werken daar heel hard
aan. We gaan goed kijken naar de
aandachtsgebieden en als we in
beeld hebben wat er kan en wat er
mag, pas dan gaan we de urgentiegebieden definitief vaststellen
om van daaruit te kijken naar een
oplossing. Dat is namelijk eerlijk
en fair en wij als overheid moeten
daarin een betrouwbare partner
zijn. Voor wat betreft MACE vindt
er veel overleg plaats, ondanks het
feit dat heel veel zaken voor u en
voor ons nog steeds niet duidelijk
zijn en wij als gemeente eigenlijk
nu nog niet aan zet zijn. Immers,
het is de provincie die het bevoegd
gezag is. Hoor- en wederhoor blijft
in deze moeilijke problematiek
essentieel. De afgelopen periode
is er al hard gewerkt. Ook heeft er
veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen gemeente en provincie, tussen gemeente en burgers
en ondernemers en heeft er ook
overleg plaatsgevonden tussen
ondernemers en burgers onderling. Ik weet niet wat de uitkomst
gaat worden. Niet voor wat betreft
de urgentiegebieden en niet voor
wat betreft MACE. Ik laat me ook
niet verleiden tot uitspraken of
verwachtingen. De enige verwachting die ik uit wil spreken is dat we
met respect, aandacht en zorg naar
en met alle betrokkenen er samen
voor zorgen dat - als we straks iets
besluiten - we met elkaar kunnen
zeggen: “Ik ben het misschien wel
of niet eens met de uitkomst, maar
het was een zorgvuldig proces,
waarin we naar elkaar geluisterd
hebben en waarin alle aspecten
aan bod gekomen zijn”. En ik wens
iedereen daarvoor heel veel wijsheid en succes toe.
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