Grootegast, 22 februari 2010

Werkgroep VKV in gesprek met B&W Grootegast
'Op zoek naar alternatieven' was de inzet van het gesprek dat een
delegatie van de werkgroep VKV (Visie Kornhorn Vitaal) vandaag had
met het voltallige college van B&W van de gemeente Grootegast over
hun omstreden voorstel aan de gemeenteraad om t.g.v. de financiële
crisis 'de stekker uit het MFA Kornhorn te trekken'. Voor de werkgroep
was dit de gelegenheid om opnieuw haar visie naar voren te brengen én
om B&W vragen te stellen. Voor de volledige tekst hiervan zie hieronder:
De 4 Musketiers. De werkgroep heeft de afgelopen weken ook álle
politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op
3 maart a.s. bevraagd over hun standpunten t.a.v. het MFA Kornhorn. In
het kader van dit gesprek werd dan ook het 1e exemplaar van onze
z.g.n. Stemwijzer MFA Kornhorn aangeboden door Ronny Drost,
namens Plaatselijk Belang Kornhorn, aan burgemeester Kor Dijkstra
(links op de foto; op de voorgrond wethouder Harmke v/d Sluis):

Overhandiging stemwijzer MFA Kornhorn - Foto: Dineke Scheffer

De stemwijzer zal deze week als bijlage in de Parel zal verschijnen. De
conclusie is dat er wel degelijk partijen zijn (zoals de CU, VZ2000 en de
PvdA) die een MFA aan de zuidzijde van de Provinciale weg zien staan,
ook al zal dat "financieel een uitdaging zijn" (zoals dat in positief politiek
jargon heet), en veel inzet en creativiteit zal vragen (waar we in Kornhorn
niet voor weglopen). Opsteker: een meerderheid van de huidige raad is
bereid ons hierin te steunen!
De 4 Musketiers,
Wat een prachtig beeld werd er door dhr.Heddema van Penta Primair neergezet tijden de
voorlaatste raadsvergadering! Kornhorn likt haar w onden maar blijft strijdbaar. Strijdbaar voor
een goed en stevig onderbou wd plan :een MFA aan de zuidzijde van de Provinciale weg. U
hebt onze collectieve inspraakreacties gehoord, er is wat ons betreft niets verandert. Wat u
w ellicht had gehoopt is niet gebeurt; wij blijven elkaar vast houden en voelen ons sterker als
nooit tevoren. Wij lezen in de krant dat de raad de stekker er zou hebben uitgetrokken, tot de
dag van vandaag weten wij de achtergronden achter dit beeld niet. U hebt krachtdadig
geproken . Zelfs de raad wist het even niet meer. Een raad welke meende dat er minstens 1
keer 1.3 miljoen beschikbaar zou zijn. Hoe het echt werkt in dit huis is voor ons en het dorp
niet transparant en dat zou wel zo moeten zijn, welke agenda’s lopen er allemaal door elkaar
dat zelfs een raad geen totaalbeeld heeft? 8 jaar lang zijn wij uiterst transparant geweest in
w at wij willen, u leek dat ook te zijn tot de 2 fatale raadsvergaderingen. Het beeld wordt
inderdaad opgeroepen welke rol de 4 musketier heeft gespeeld. Let wel : zie dit niet als
z warte pieten zoals dit nu in Den Haag gebeurt, maar elkaar vragen stellen mag toch minstens
nu wij met lege handen staan en het moeite kost uit te leggen dat we vertrou wen moeten
houden. Het lijkt ons te kort door de bocht door nu alle schuld op de credietcrisis te werpen en
zo de handen vrij te hebben. Waarom zijn we nu pas bijeen, zolang na de voor ons fatale
raadsvergadering, zo vragen we ons af? Wij snappen dat het geld een probleem is en wordt,
maar wij ver wachten wel een constructieve, creatieve en oplossingsberichte houding van
een portefeuillehouder. Het stoort ons dat er de afgelopen jaren geen enkele inhoudelijke
discussie over het project is geagendeerd in uw raad , maar dat ‘ alle ballen in de lucht zijn
gehouden’ en uiteindelijk toch nee zeggen. Wat hebt u gedaan met onze berekeningen daar
w aar wij hebben aangetoond dat een MFA de meest geschikte oplossing is? Wij willen graag
een antwoord op de vraag : waar is het misgegaan? Maar ook :wanneer wist u al : er komt
geen MFA in Kornhorn? Hoe zit het met het niet-geoormerkte geld voor nieuwbou w school,
w aar is dat wel aan besteed, en hebt u ons hierover niet geïnformeerd? Waarom hebt u, of
de projectleider welke u ons toevertrou wde, daar ons niet over geïnformeerd, zodat we
gezamenlijk als 4 musketiers andere sporen gingen verkennen? Dit voelt als verloren tijd. Na 8
jaar en zoveel teleurstellingstelling vinden wij dat wij recht hebben op deze ant woorden. Deze
vragen mogen en moeten we elkaar stellen in een open relatie en ter lering voor de toekomst.
We hebben u vaak gewezen op het innovatieve karakter van ons project. We kunnen ons
meten aan diverse landelijke projecten waar vanuit OCW en andere ministeries positieve
reacties komen. Wilt u met ons de lobby aan richting OCW om ook hier in Kornhorn “ De school
voor de toekomst te bouwen “ ? Penta Primair wil hiermee aan de slag. Graag ant woorden op
onze vragen!
Er is geen geld meer. Hier hebben we begrip voor, zonder discussie, maar is dit dan het einde
voor een enthousiast dorp als Kornhorn? Er is hoop, de stekker is er helemaal niet uit; in tegen
deel!! Een ruime meerderheid van u w raad gaat voor een MFA aan de zuidzijde van de
Provinciale weg na 3 maart. Dit is het resultaat van een enquette welke we hebben gehouden
onder de politieke partijen welke meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. U bent straks
w eer voorzitter van de raad; wij dringen bij u aan op een transparant, creatief, constructief
en oplossingsgericht proces om zo dicht mogelijk te komen bij ons sterke plan:een MFA aan de
zuidzijde Provinciale weg. En dit als 4 musketiers!

Werkgroep Visie Kornhorn Vitaal

