GB heeft geen antwoorden
BEDUM
Dat oud-GB-fractievoorzitster
Annemarie Heite toch doorgaat als raadslid riep vorige
week bij andere partijen veel
vragen op die niet allemaal
beantwoord werden.
De verklaring over het aanblijven van Heite stond tijdens de raadsvergadering
vorige week op de lijst van
ingekomen stukken. CDAfractievoorzitter Ate Wijnstra
vond dat de verklaring toch
maar even moest worden
voorgelezen, omdat hij en
ook andere fracties met een
aantal vragen zaten. Het CDA
wilde weten hoe de fractie
van Gemeentebelangen aankijkt tegen het feit dat Annemarie Heite persoonlijk actief

betrokken is bij het protest
tegen oostelijke ontsluiting
van Bedum als vertegenwoordigster van de wijk Ter Laan
4, terwijl ze tegelijk raadslid
is binnen een partij die vóór
oostelijke ontsluiting is. Ook
de CU vroeg wat dit betekent
voor het standpunt van GB
over de rondweg.
De partij wilde ook weten
waarom GB-raadslid Menco
Slager ineens is afgetreden.
Kon hij zich soms niet vinden
in de gang van zaken binnen
GB?
En heeft de draai die Heite
onlangs maakte in de kwestie
herindeling – GB was altijd
tegen, maar Heite verklaarde
ineens dat herindeling toch
wel de voorkeur heeft, omdat

het volgens de partij onvermijdelijk is –een rol gespeeld
in zijn vertrek? De CU vroeg
met welk standpunt GBkomt
in het door de provincie voor
1 december verlangde raadsbesluit rondom herindeling.
De nieuwe fractievoorzitter
van GB, Martin Broekmans,
gaf aan het “onmogelijk te
vinden alle vragen te beantwoorden”.Hij zei alleen dat
GB nog steeds achter een
oostelijke ontsluiting van
Bedum staat, daarom zal
Heite daarover het woord
niet langer voeren, zodat
haar persoonlijke belangen
niet meespelen in de raad.
De vragende partijen zeiden
het jammer te vinden dat
Broekmans er bewust voor

kiest een aantal vragen niet
te beantwoorden. CDA-fractievoorzitter Ate Wijnstra
typeerde GB als een partij die
er op voorstaat het algemene
belang te dienen, maar de
afgelopen jaren heeft laten
zien vooral het eigenbelang
te dienen. Ook oud-fractievoorzitter van de PvdA, Jurry
Bonnema – vorige week
afgetreden – vindt dat “met
de beantwoording van de
vragen door Broekmans
wordt bevestigd dat de transparantie van GB met een
korreltje zout kan worden
genomen.
Ook gaf hij Broekmans nog
mee: “Met bepaalde vrienden
heb je geen vijanden meer
nodig”.

