Kornhorn 8 november 2006

‘Wat burgers bezielt’ in Kornhorn...
Op 2 november j.l. werd op een symposium, georganiseerd door het
CIVIQ (Instituut voor vrijwillige inzet), de VNG en de Universiteit van
Amsterdam door 3 sociologen van de UvA het rapport 'Wat burgers
bezielt' aangeboden aan minister-president J.P. Balkenende. Het
onderzoek gaat over niet minder dan 400 recente, spontane,
kleinschalige burgeriniatitieven, waarvan er naar schatting overigens
honderdduizenden in Nederland zijn.

Opmerkelijke conclusie van de auteurs is dat bij de initiatieven, tot en
met de meest spontane, de overheid altijd wel een rol heeft gespeeld;
m.a.w. burgerinitiatieven maken deel uit van de gevestigde orde en zijn
maar zelden protestclubs. Ze willen de overheid niet aanvallen, maar
aanvullen. De inzet van burgers kan ongelofelijk veel betekenen voor de
maatschappij maar dus niet los van overheid, welzijnswerk of bedrijven,
maar juist in wisselwerking daarmee. Daarom werden de vele
samenwerkingsvormen onderzocht en werd gekeken hoe overheden de
initiatieven het beste kunnen ondersteunen.

Het bovenstaande kunnen wij alleen maar beamen. We hebben als een
breed gedragen werkgroep de Visie Kornhorn Vitaal (VKV) ontwikkeld en
zijn daarin altijd enorm gestimuleerd door de gemeente Grootegast. Wij
zien onze werkgroep VKV vooral als een intensief netwerkende club,
met als hoofddoel een MFC te realiseren. Dit plan staat stevig op een
driepoot van maatschappelijke organisaties: de basischool, het
dorpshuis en de werkgroep C&HEK, onder regie van het Plaatselijk
Belang Kornhorn. Er is dus een groot draagvlak, er is expertise aanwezig
en er is jarenlang keihard gewerkt aan het plan. En we kregen steun, niet
in het minst van het college van B&W.
In het rapport 'Wat burgers bezielt' staan nog meer conclusies. Zoals:
'Netwerkende organisaties staan iets steviger in hun schoenen en willen
vooral dat een overheid goed luistert naar hun ideeën en voorstellen en
hen niet onbedoeld tegenwerkt.... ze verlangen dat hun thema's op de
agenda van de gemeenteraad of in een beleidsnota terugkeren, of
dat ze anders wordt duidelijk gemaakt waarom dat niet zo is'.
Het rapport had onze huidige situatie niet beter kunnen beschrijven! De
afgelopen zomer zijn er berichten in de pers gekomen die, naar wij
aannemen, kunnen duiden op 'onbedoelde tegenwerking' van de
gemeente. Het past niet in de lijn van onze goede samenwerking met
B&W om plotseling in de pers te lezen dat het MFC ook wel tijdelijk of
helemaal zonder school kan. Wij weigeren op voorhand om dat te
geloven en het kán ook helemaal niet. Men kan geen poot onder een
driepoot weghalen of gedeeltelijk amputeren, want dan valt het gehele
bouwwerk om... Om de ontstane verwarring hierover in Kornhorn weg te
nemen vragen wij het college van B&W dan ook om onze integrale
plannen nog eens te bevestigen en de gemeenteraad om ze te
agenderen en ook op ambtelijk niveau verder uit te werken. Het plan
Visie Kornhorn Vitaal staat ter uitvoering in 2009.
Op dinsdagavond 7 november j.l. debatteerde de gemeenteraad met
B&W over het meerjarenbegrotingsplan. De werkgroep VKV heeft ter
vergadering ingesproken. Onder het motto 'Horen én Zien' waren ook
'bezielde burgers' uit Kornhorn aanwezig. Het is de raad duidelijk om nu,
na alle lovende woorden, over te gaan tot actie. Er is een oproep gedaan
om financieël niet voor 100 % afhankelijk te moeten zijn van de
voortgang van de verkoop van bouwkavels in de gemeente; daarvoor
worden alternatieven onderzocht. De raad heeft tenslotte ingestemd met
het voorstel om de plannen Lutjegast en Kornhorn uit te willen voeren in
de periode 2007-2010!

