Dronten, 24 februari 2019
Betreft: Petitie betreffende renovatie/nieuwbouw gemeentehuis

Geachte College van Burgemeester en Wethouders,
Naar aanleiding van de gehele gang van zaken rondom een oplossing voor het verouderde
gemeentehuis, ben ik van mening dat er een duidelijk signaal moet komen vanuit de samenleving.
Een signaal van de burgers waarvoor u zich in zet en in moet zetten. Een signaal van burgers die zich
niet gehoord voelen, maar die wel graag willen dat er ook naar hen geluisterd wordt.
Dat het gemeentehuis niet meer voldoet aan de huidige maatstaven staat vast. Maar de oplossing
daarvoor gaat geld kosten, veel geld. Het is daarom van groot belang dat er een weloverwogen
besluit genomen wordt, waarbij álle opties op de juiste manier tegen elkaar worden afgewogen. Dit
is niet iets wat tussen neus en lippen door binnen jaar of binnen een paar maanden besloten kan
worden. Dit verdient grondig onderzoek naar alle voors en tegens, alle risico’s en ook zeker de
kosten.
Er wordt momenteel geprobeerd een renovatie van het bestaande gemeentehuis er doorheen te
drukken. Dit op basis van onvoldoende gegevens. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn.
Om de betrokkenheid en bezorgdheid vanuit de samenleving extra te willen benadrukken, ben ik
daarom een online petitie gestart. Met minimale middelen heb ik in enkele dagen tijd ruim 500
handtekeningen verzameld. Dit is een overduidelijk signaal! Deze handtekeningen inclusief reacties
biedt ik u bij deze aan.
De handtekeningen en reacties komen vanuit alle lagen van de bevolking. Vele oprechte reacties van
betrokken burgers. En de boodschap is eensluidend: Neem de tijd voor een weloverwogen besluit,
waarbij goed gekeken wordt naar alle opties, dus ook nieuwbouw. En laat dit door een externe,
onafhankelijke partij toetsen.
U heeft de wijsheid niet volledig in pacht, de raadsleden en de burgers ook niet.
Maar allemaal kunnen we ons bouwsteentje bijdragen om samen tot een constructieve oplossing te
komen waarin hopelijk iedereen zich kan vinden.
Ik wens u en ook de Raad veel wijsheid toe in de totstandkoming van het besluit.
Met vriendelijke groet,

P.S. Wat mij is opgevallen in de reacties in de petitie, maar ook die ik persoonlijk gekregen heb, is
dat het behoud van “het iconische gebouw” misschien helemaal niet zo zwaar weegt bij de mensen.
De afgelopen decennia zijn immers diverse andere iconische gebouwen gesloopt, dan wel gefacelift. Denk hierbij aan de paalwoningen, de Meerpaal, de Ludgeruskerk, etc.)
Waarom? Tijd voor vernieuwing, de tijd staat niet stil.

