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in deze nieuwsbrief staan de  
volgende onderwerpen:

• ProjectPlaN blijham

• VoetPadeN eN fietsPadeN 

• jeugdoNderkomeN belliNgwolde

• oNderwijshuisVestiNg

Voetpaden en fietspaden

De gemeente is verantwoordelijk voor goed onder
houden voetpaden en fietspaden.
De staat van onderhoud van voet paden en fiets paden 
bepaalt voor een groot deel de mobiliteit van onze 
inwoners en toeristen. Vooral ouderen en school
gaande kinderen maken veel gebruik van voetpaden 
en fietspaden. Hiervoor dienen dan ook veilige voet
paden en fietspaden aanwezig te zijn.
Helaas zijn onze voetpaden en fietspaden niet goed 
onderhouden. Hiervoor wil de PvdA zich de 
komende periode inzetten. 
Vooral onze oudere inwoners durven niet meer  
over straat, omdat zij bang zijn om te vallen over 
scheve stoeptegels.
Onze fietspaden worden vooral gebruikt door school
gaande kinderen en toeristen. Naast een goede staat 
van onderhoud moeten de fietspaden die gebruikt 
worden door schoolgaande kinderen, goed verlicht 
zijn zodat zij ook in de donkere periodes veilig naar 
school kunnen fietsen. Daarnaast vergroot goede 
openbare verlichting het gevoel van veiligheid.
Zowel de voetpaden als de fietspaden in 
Bellingwedde moeten opgeknapt worden. 
Dit moet en kan beter!

projectplan “Krimp! Uitdaging 
en Kans Voor Blijham”

De “dorpsraad Blijham” heeft in 
samenwerking met de gemeente 
een projectplan gemaakt met de 
naam “Krimp! Uitdaging en Kans 
voor Blijham”. De fractie van de 
PvdA heeft dit rapport met de 
dorpsraad besproken.
In dit projectplan wordt behalve een 

nieuwe inrich ting van het dorpsplein, ook ingespeeld 
op de krimp in het dorp en de regio. 
Tijdens overleg met verschillende subsidieverstrek
kers bleek dat diverse ideeën in aanmerking kunnen 
komen voor forse subsidie bijdragen. De verwachting 
is dat het hele project  385.000, zal kosten terwijl 
de gemeente hierbij slecht  45.000, aan hoeft bij 
te dragen. 
De PvdA vindt het onbegrijpelijk dat het college dit 
plan alleen voor kennisgeving heeft aangenomen en 
er verder niets mee doet. Door de  passieve houding  
van het college van B en W kan de subsidie verstrek
king in gevaar komen. 
De PvdA heeft een motie ingediend waarin het 
college wordt opgedragen de nodige inspanningen 
te verrichten om tot uitvoering van het plan te 
komen. De dorpsraad is naar aanleiding van deze 
motie ondertussen opnieuw in gesprek met de 
gemeente Bellingwedde. 

ombudsteam PVda belliNgwedde
Hulp nodig? Bel ons!
Mobiel: 06  26 118 669

Het PvdA Ombudsteam helpt je als je vastloopt 
bij de gemeente of andere instanties.
Wij luisteren naar uw klachten/problemen en 
proberen daar samen met u een oplossing 
voor te vinden.

henk Brouwer
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onderwijshUisVesting in 
Bellingwedde

In onze gemeente is sprake van 
ontgroening. Dit betekent dat de 
leerlingaantallen sterk afnemen met 
als resultaat dat scholen leeglopen 
en leslokalen leeg komen te staan. 
Ook is er sprake van sterk 
verouderde school gebouwen.  
Het binnenklimaat laat te wensen 

over en de verouderde scholen zijn niet toegerust 
op moderne toepassingen. 
De PvdA wil zich sterk maken voor nieuwe moderne, 
toekomstbestendige schoolgebouwen. Goed onder
wijs vraagt immers om goede schoolgebouwen.
Al in 2009 heeft de PvdA zich als toenmalige coalitie
partij sterk gemaakt voor betere schoolgebouwen. 
In 2011 is er een nieuwe coalitie gevormd zonder de 
PvdA. Deze coalitie heeft 2,5 jaar niets zichtbaars aan 
de problematiek van onderwijshuisvesting gedaan.
Één van onze speerpunten voor de komende raads
periode is het ontwikkelen en realiseren van nieuwe 
onderwijshuisvesting in onze gemeente. 
De PvdA wil, nu er nog subsidies beschikbaar zijn, 
zoveel mogelijk toewerken naar nieuwe brede samen
werkingsscholen. Scholen waar zowel open baar 
(SOOOG) als bijzonder (VCO) onderwijs in één school 
zijn ondergebracht, en voor Bellingwolde met daarbij 
ook het voortgezet onderwijs (Dollard College). 
Deze nieuwe scholen moeten zeer hoog scoren op  
gebruikswaarde, duurzaamheid en comfort. 

jeUgdonderKomen in 
Bellingwolde,  
jeUgdsoos Veendiep

In 2012 liepen de gesprekken tussen 
de gemeente en de initiatiefnemers 
voor de heropening van Jeugdsoos 
Veendiep in Bellingwolde stuk.  
Het college van B en W, bestaande 
uit GroenLinks, CDA en PBB, vond 
dat er in een jeugdsoos geen alcohol 
geschonken mag worden. 

Aangezien er ook jeugd ouder dan 18 jaar naar de 
jeugdsoos komt, was dit voor de initiatiefnemers 
reden om zich niet verder in te spannen. 
In september 2012 heeft de PvdA een motie 
ingediend die het college opriep om het standpunt 
op het schenken van alcohol in een jeugdsoos te 
herzien en het overleg met de initiatiefnemers weer 
op te pakken. Deze motie werd door een meerderheid 
van de raad gesteund. In februari van 2013 kwam 
het college van B en W met een gedeeltelijke reactie; 
hun standpunt werd niet herzien.
Eind oktober 2013 werd de PvdA geconfronteerd met 
een brochure waarin het college het gebouw van de 
voormalige Jeugdsoos Veendiep te koop aanbiedt. 
Op 12 november van dit jaar heeft de PvdA weer een 
motie ingediend om het college op te roepen de 
verkoop met onmiddellijke ingang stop te zetten en 
te onderzoeken hoe de jeugdsoos weer heropend 
kan worden. Een meerderheid van de raad kon zich 
niet vinden in het uit de verkoop halen van het 
gebouw. Na toezegging van de wethouder dat het 
gebouw niet verkocht zal worden zonder de 
gemeenteraad hierover te informeren, heeft de PvdA 
dit verzoek uit de motie gehaald. Deze aangepaste 
motie werd door een meerderheid van de raad 
gesteund, met uitzondering van de PBB! 
Heropening van jeugdsoos Veendiep zal één van  
de speerpunten van de komende raadsperiode zijn 
voor de PvdA!

HOE GAAT HET IN JOUW BUURT ?

Stienus Melis

Bart Huizing

www.belliNgwedde.PVda.Nl
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