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Bezuinigingen op sportvelden is verminderd 

Dankzij een amendement van de ChristenUnie is bij de 

kadernota 2018-2021 de bezuiniging op het onderhoud van 

de sportvelden verminderd. Dit betekent ook dat de drie 

voetbalclubs de tijd krijgen om zich in te stellen op de 

resterende bezuiniging van bijna 80.000 euro. Het 

amendement was noodzakelijk omdat het collegevoorstel in 

eerste instantie werd weggestemd. Bij dat wegstemmen werd 

duidelijk dat de oppositie niet in de gaten had dat dan de 

bezuiniging van bijna € 140.000 zou blijven bestaan.  

In de krant heeft u kunnen lezen dat er zo verwarring was 

ontstaan bij de wethouder, de raad maar ook bij de voetbalclubs. De ChristenUnie heeft deze 

onduidelijkheid snel opgehelderd door bij de kadernota een amendement in te dienen. Het 

amendement werd breed ondersteund waardoor voetbalclubs en gemeente nu duidelijkheid 

hebben en aan het werk kunnen gaan. 

Overigens kunt u onze hele bijdrage bij de kadernota lezen op onze website: 

https://zwartewaterland.christenunie.nl/k/n6198/news/view/1124596/64611/kadernota-

2017.html. Tijdens de behandeling hebben we ook, met de andere partijen een motie 

ingediend die het college oproept om meer te investeren in fiets- en voetpaden en in het 

onderhoud van het openbaar groen. 

Hasselt om de Weede 

De woningmarkt trekt ook in Zwartewaterland aan. Dit 

betekent dat de vraag naar woningen stijgt en de activiteit op 

bouwlocaties toeneemt. Het is daarom nodig om snel verder 

te kunnen met Hasselt om de Weede. Op 1 juni heeft de 

gemeenteraad daarom gesproken over de verdere 

ontwikkeling van Hasselt om de Weede. Het college heeft een 

voorstel gedaan om de wijk verder te ontwikkelen met een 

iets andere opzet dan het oude plan.  

Deze andere opzet houdt minder rekening met de 

landschappelijke situatie zoals de natuurlijke afwatering en 
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heeft een veel kleinere Stadsweide, maar heeft als plus dat minder hoogbouw en 

volumebouw op de Stadsweide plaats zal vinden. Met name vanwege de kleinere Stadsweide 

zijn bewoners van de omringende wijken bezorgd. Zij hebben daarom ingesproken op de 

raadsvergadering en ook contact met de verschillende fracties gezocht.  

De ChristenUnie is van mening dat de zorgen van de bewoners terecht zijn en dat het goed 

is dat college en bewoners samen zoeken naar een plan. Een plan dat recht doet aan de 

ideeën van de mensen die nu al in Hasselt om de Weede wonen, maar ook bijvoorbeeld aan 

de bewoners van de Bunthaak. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de aansluiting met het 

oude landschap en de natuurlijke ontwatering blijft bestaan. Juist dat geeft de nieuwe wijk 

van Hasselt zijn allure. 

Jaarrekening 2016 Zwartewaterland 

De jaarrekening over 2016 ziet er goed uit. Dat geldt in de 

eerste plaats het resultaat van meer dan 5 miljoen euro. Altijd 

fijn als er wat geld overblijft. Dat is belangrijk als je we 

bedenken dat we de afgelopen jaren hard hebben moeten 

werken om onze gemeente financieel op de rit te krijgen. En 

daar lijkt het langzamerhand wel op. De schuldenpositie 

verbetert steeds verder. Hartstikke mooi dus en we kunnen 

zeggen dat we mooi op koers liggen. 

Wat nog beter is, is dat de jaarrekening  laat zien dat er veel is gebeurd. We kunnen dan 

denken aan het werk aan de centrumplannen (herinrichting rondom de Sas, herinrichting 

van de nieuwstraat en parkeerplaatsen aan de van Nahuysweg), de ontwikkelingen in het 

sociaal domein waar we via de omgekeerde toets niet eerst en vooral letten op wat het kost, 

maar onze inwoners en hun zorgvraag op de eerste plek hebben gezet. We kunnen ook 

denken aan het ondernemersloket waardoor onze gemeente de dienstverlening naar 

ondernemers sterk heeft verbeterd. 

Deze jaarrekening geeft een prettig gevoel. Toch zijn we er nog steeds niet helemaal. We 

hebben wel wat meer vet op de botten, maar we mogen nog wel wat kilootjes aankomen. In 

financiële zin dan. Onze schuldenlast is nog steeds te hoog en verdient dan ook nog steeds 

aandacht. We moeten daar dus echt op blijven letten.  

Tegelijkertijd is het mooi dat deze jaarrekening een mooie basis biedt die wat ons betreft 

voortgezet wordt in 2017 en 2018. Wat dat betreft is de meewind van economisch herstel 

mooi meegenomen, maar ook bij wind mee moet je op blijven letten en koers houden.  

 

Deze nieuwsbrief is uitgegeven door de ChristenUnie 

Zwartewaterland. Afmelden voor deze nieuwsbrief 

kan door het beantwoorden van de mail. 


