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Lege zetels
dreigen in
Grootegast
Koos Bijlsma

meentebelangen Bedum (GB) overweegt de raadsfractie VZ2000 in de
gemeente Grootegast haar vier
raadszetels de komende bestuursperiode onbezet te houden.

’Kiezers zeggen
tegen ons:
Houd er toch
mee op!’

Fractievoorzitter Ytsen van der Velde
meldt dat bestuur en fractie van zijn
lokale partij, wellicht in het bijzijn
van een aantal trouwe leden, hierover volgende week knopen willen
doorhakken. ,,Daags na de raadsverkiezingen wilde CDA-lijsttrekker
Sjabbo Smedes van ieder gesprek
met ons als grootste partij niet weten. Daarmee zette hij in één klap al
onze 1675 kiezers aan de kant. Meteen hebben we toen al tegen elkaar
gezegd de beëdiging van de ‘nieuwe’
wethouders van CDA, PvdA en ChristenUnie niet bij te willen wonen. Met
onze aanhang verlieten we demonstratief voortijdig de raadzaal.’’
Inmiddels ging GB in Bedum een
stap verder met de aankondiging
zelfs vier jaar lang de raadzaal te mijden. Ook deze partij werd bij de onderhandelingen vroegtijdig buitenspel gezet door de zittende collegepartijen CDA, ChristenUnie en PvdA.
Namens VZ2000 steekt voorman
Van der Velde zijn bewondering voor
de actie van de lokale zusterpartij in
Bedum, waarmee hij in nauw contact staat, niet onder stoelen of ban-

ken. ,,Wij overwegen serieus een blijvend vervolg te geven aan onze wegloopactie. Veel van onze leden en
kiezers dringen hierop ook aan. Die
zeggen tegen ons: ‘Houd er toch mee
op!’ Ook krijgen we reacties in de
trant van: ‘Mij zien ze bij de stembus
nooit meer’.’’
De bestuurlijke cultuur in Grootegast is volgens Van der Velde ‘even
verziekt’ als die van Bedum. Ook buitenparlementair ziet hij manieren
het de zittende bestuurders in
Grootegast moeilijk te maken.
,,We zitten hier met nogal wat onervaren medewerkers. Hun miskleunen - neem het gedoe met de paardenbakken - worden steeds opnieuw
door B en W afgedekt. Het is voor ons
een koud kunstje wekelijks een reeks
schriftelijke vragen hierover te stellen.’’
Volgens de voorman van VZ2000
is het college van B en W daarbij tot
antwoorden verplicht.
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