
Samen duurzaam verbinden

De fractie van PvdA Heerde is trots en tevreden met het akkoord dat hier nu 
voor ons op tafel ligt. De titel van het akkoord zegt eigenlijk alles. We willen  
samen duurzaam verbinden, met de inwoners en ook ons hier in de 
gemeenteraad. Samen duurzaam verbinden is een toekomstgerichte opdracht 
voor ons allen, een opdracht die in alle geledingen van de samenleving zou 
moeten doorklinken.

Het akkoord hebben we onder leiding van formateur Dick van Norel bereikt, 
(nogmaals dank daarvoor), en ook dank aan Bianca Espeldoorn en Wilma 
Blankvoort voor hun ondersteuning in het proces. Daarnaast wil ik ook Jan 
Tuinman en Wolbert Meijer namens CU-SGP en Joke Grotenhuis en Jan 
Berkhof namens het CDA bedanken. En natuurlijk mijn mede-onderhandelaar 
en beoogd wethouder namens PvdA Heerde Yasemin Cegerek, voor de 
afgelopen tijd waarin we in goede harmonie een coalitieakkoord hebben bereikt 
waarin we ruimte laten voor het dualisme waar wij als PvdA vaak aandacht voor
hebben gevraagd in Heerde, en om dat dualisme nu eindelijk echt tot wasdom 
te laten komen. We moeten het met elkaar doen. Laten we ervoor zorgen dat 
we elkaar vinden op de inhoud, begrip voor elkaar hebben en elkaar met 
wederzijds respect en vertrouwen behandelen.

De fractie van PvdA Heerde is tevreden omdat we datgene waarmee we de 
verkiezingen zijn ingegaan terugzien in dit akkoord. Heerde is een sociaal-
christelijke gemeente, dat is wat ik informateur Dick van Norel heb meegegeven
namens mijn fractie tijdens de informatie, dat is ook de basis van dit akkoord 
geworden. De fractie en ook onze afdeling herkent zich dan ook in dit akkoord!

We staan ook voor een financieel lastige opgave, dat mogen we hier vanavond 
niet vergeten te melden. Hierbij is het belangrijk dat we als gemeenteraad 
meegenomen worden door het college, vorige week maandag was wat dat 
betreft een goede start in dat proces. Ook in dit proces is draagvlak essentieel. 
Niet alleen hier maar vooral ook in de samenleving, samen duurzaam 
verbinden.

Communicatie, inwoners en overheidsparticipatie zijn ook onderwerpen waar de
PvdA Heerde erg gelukkig van wordt; inwoners vroegtijdig meenemen in 
planvorming, en vooral ook luisteren naar hun inbreng en er ook wat mee doen 
is essentieel voor het vertrouwen in de politiek. We verwachten hier in de 
komende vier jaar als fractie van PvdA Heerde veel van van het nieuwe college.

Als je het hebt over samen duurzaam verbinden wil ik ook mijn hand uitsteken 
naar GBP, VVD en D66-GroenLinks. Speerpunten die deze partijen aangaven 
tijdens de informatie hebben we daar waar mogelijk zoveel mogelijk 
meegenomen in dit akkoord. Laten we op de inhoud tot elkaar komen, laten we 
er samen voor zorgen dat Heerde duurzaam maken en dat wij als 
gemeenteraad een verbindende factor zullen zijn.

Ik dank u voor uw aandacht en hoop op een goede samenwerking met u allen!


