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Gemeente moet een tandje bijzetten…
Hét land. Dé provincie. Ons dorp, ónze wijk of zelfs míjn straat; hoe dichter bij
huis, des te meer het ons raakt. Soms letterlijk en daarmee wordt het
persoonlijk. Als ‘Europa’ beslist over welk drankje zich nou eigenlijk écht
champagne mag noemen, dan beseffen we dat we daarop hoegenaamd geen
invloed hebben. Het zal allemaal wel… hoor je dan. Onze mening over wat er in
Den Haag wordt besloten, wordt al wat sterker. Onderwijs, pensioen,
euthanasie, milieu en natuurlijk coronamaatregelen; het raakt ons en we vinden
er wat van. De invloed vanuit de Provincie is vaak onderhuids merkbaar in
lokaal beleid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mobiliteit en woningbouw.
In Best genomen besluiten (soms noodgedwongen door beleid van ‘bovenaf’)
hebben juist heel veel invloed op ons dagelijks leven. Denk onder andere aan het
zwembad, het afvalbeleid, sportverenigingen, cultuur, de markt, woningbouw, de
bieb, evenementen, het winkelen, verkeer en nog véél meer. Daar kunnen we ons
druk over maken, omdat het onderdeel uitmaakt van ons dagelijks leven en omdat
het ons raakt.
Meedenken
En daarom is het belangrijk dat bewoners meedenken en inspraak hebben. Omdat uw
mening bijdraagt aan de beeldvorming van de gemeenteraad. En daarmee onderdeel
- maar niet allesbepalend - is voor de besluitvorming. Hoewel je er niemand van kunt
‘beschuldigen’, zijn er de afgelopen raadsperiode helaas ook dingen mis gegaan.
Inwoners zijn de dupe geworden van besluiten die óf noodzakelijk óf goed óf politiek
gewenst waren, maar waar ze persoonlijk veel last van ondervinden of hebben
ondervonden.
Frustratie en ongemak
Als een door u gewenste wijziging in de plannen niets verandert aan het
uitgangspunt en het doel van het besluit, dan zou dat wellicht vaker moeten kunnen.
Tóch? Een fietspad, een speeltuin, een stoeprand, een rotonde, een bouwplan, de
sloot achter de tuin en noem maar op. Misschien kent u er zelf ook nog wel meer.
Door inwoners gewenste wijzingen, soms ingrijpend en soms onder de noemer ‘eenklein-gebaar-een-groot-plezier’, zijn soms achtergebleven, omdat het blijkbaar niet in
de procedure paste. En da’s natuurlijk niet goed. Frustratie en ongemak zijn daarmee
onnodig vergroot. Daar is niemand bij gebaat.
Best Open wil er toekomstig nog meer op toezien dat inwoners niet verrast of zelfs
gedupeerd worden als gevolg van afgesproken processen en procedures. Bij de

gemeente (raad, college en medewerkers) moet dienstbaar zijn aan onze inwoners
het uitgangspunt zijn. Alleen gezamenlijk zijn we tenslotte op ‘ons Best’.
Ingezonden door Leon Kennis, raadslid Best Open.

