Van: Ben Mentink [
Verzonden: zondag 15 maart 2015 11:34
Aan: Gemeente Bedum
Onderwerp: Gemeentelijke herindeling?
Beste mensen,
Graag wil ik als bewoner van het dorp Noordwolde nog op de valreep reageren op de oproep om iets
te zeggen over de plannen voor een gemeentelijke herindeling.
Wat mij betreft is kleinschaligheid heel waardevol.
De nabijheid, het gemakkelijke contact via o.a. de dorpenrondes, is in mijn beleving belangrijk om in
samenspraak met bewoners eventuele knelpunten en wensen te signaleren, te onderzoeken en te
kijken hoe in onderlinge samenwerking het een en ander aangepakt en opgelost kan worden.
Ik betrek dan meteen de vrij nieuwe ideeën over de participatiesamenleving erbij.
In twee werkvelden, de jeugdhulpverlening en het middelbaar beroepsonderwijs, heb ik zelf ervaren
wat grootschaligheid, na verschillende fusies, teweeg kan brengen.
Dat zal bij jullie wel bekend zijn neem ik aan.
Wat in mijn beleving een van de grote fouten is geweest, is dat het inzetten van deze beweging niet
of nauwelijks met de direct betrokkenen en belanghebbenden afgestemd is.
Wat zagen de initiatiefnemers als voordelen, in hoeverre was er draagvlak, werden ervaringen en
wensen vanuit de uitvoeringspraktijken meegewogen, e.d.
Als dat samenspel en die uitwisseling er niet is ontstaat er vanzelf een kloof tussen
beleidsmakers/politici/managers en de mensen die in het dagelijks leven en werk met de gevolgen
geconfronteerd worden.
Natuurlijk is het onzinnig om koppig aan bestaande structuren en verhoudingen vast te willen
houden. De wereld is volop in beweging.
Dus wat mij betreft wordt er natuurlijk wel gekeken naar de eventuele meerwaarde van
samenwerking op bepaalde gebieden.
Think global, act local vind ik een mooi uitgangspunt.
Grotere bewegingen moeten onder ogen gezien worden, maar lokaal moet er, rekening houdend
met de menselijke maat, gehandeld kunnen worden.
Mensen moeten zich betrokken kunnen blijven voelen bij hun eigen woon- , werk-, en leefomgeving.
Ik hoop, dat er in die zin een mooi plan uitrolt.
Samenwerking met andere gemeentes waar het zinvol en verrijkend is, en lokaal houden wat voor de
burgers in de directe omgeving van belang is.
Succes met de besluitvorming hierover.
Hartelijke groet,
Ben Mentink.
Verstuurd vanaf mijn iPad

