De Rijp, 25 nov 2020
Collega’s
even een verslagje van de ontmoeting met de nieuwe burgemeester Roemer.
Vandaag op 25 november 2020 om 1030 uur. In de Grote Kerk van De Rijp.
Ik had niet veel zin om heen te gaan, maar achteraf heel goed dat we er waren. En het was nog leuk ook.
Volgende mensen waren aanwezig:
Huib Goedegebuure, Marken-Binnen
Marianne Barendregt, Driehuizen
Gerard Kuijn, Noordeinde
Frans Schuurman, Schermerhorn
Sylvester Liefting, Stompetoren
Cees Molenaar, De Rijp
Greet Bonnema, Graft (maar dorpsraad Graft en De Rijp zijn samen)
Herman Sierag, Oterleek
Jan Wind, Grootschermer
Burgemeester Emile Roemer
Gebiedsconsulente Isabel Straver
Wethouder Robert te Beest (CDA, in portefeuille: WMO, buitenruimte en stadswerk072, buurtgericht werken,
kernenbeleid, agrarische economie, communicatie)
Er was niemand van Zuidschermer, West Grafdijk, Oost Grafdijk, Spijkerboor en Starnmeer. Sterker nog, in die
dorpen zijn geen dorpsraden.
We zaten in een mooie kring, met elf man (Isabel bleef op achtergrond). Sfeer was zeer gemoedelijk en met
humor. Iedereen kreeg uitgebreid de tijd om zichzelf en het dorp voor te stellen. En dit mondde gelijk uit in een
discussie, waarbij Roemer gerichte en goede vragen stelde. Bij elk dorp kwam de woningproblematiek aan de
orde. Te weinig betaalbare woningen voor ouderen en jongeren. Ook de grote afstand tussen Gemeentebestuur
en dorp. Isabel Straver blijkt heel populair. Er werd gezegd dat zij veel werk gedaan heeft om dit te verbeteren.
Ik was de laatste die aan de beurt was. Ons dorp zo goed mogelijk omschreven. Ook over onze enquête en dat
we daarin ons bestaansrecht hebben gecheckt. Hoe belangrijk het wordt gevonden om de voorzieningen te
behouden. Etc, etc. Ik was de enige die een welkomstcadeautje (met brief) mee had, wat voor hilariteit zorgde,
maar heel goed werd ontvangen. Anderen zeiden dat ze dat ook hadden moeten doen, omdat ze nu met 1-0
achterstonden.
Klokslag 1110 uur moest Roemer weg. Maar hij vroeg meer tijd om verder door te praten. Hij benadrukte diverse
keren dat wij een grote afstand niet moeten accepteren. Als je behoefte hebt om met ons te praten (burgemeester
en wethouder), gewoon aangeven, dan komen we langs. We nemen daar echt de tijd voor, en worden daar goed
voor betaald.
Na afloop nog doorgesproken met diverse dorpsraden. De Rijp en Schermerhorn wil heel graag meedenken over
het ondergronds krijgen van de elektriciteitsmasten. Ik heb gevraagd of we dat dan kunnen beperken tot de
Eilandspolder, natura 2000, en daar zijn ze het mee eens. We moeten maar even kijken of dit handig is.
Tevens hebben we aangegeven dat het goed zou zijn om eens bij elkaar te komen. Ik heb gezegd dat we dat in
Grootschermer kunnen organiseren. Het Raadhuis is een mooie plek. Gewoon eerst eens een keer vrijblijvend
zonder agenda. Uiteraard een keer als het weer mag ivm corona.
Ook met Isabel afgesproken dat het goed zou zijn haar een keer met ons dorpsraadbestuur te ontmoeten.
Tot zover, tot vanavond,
Jan

