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Eerste reactie Progressief Westerveld op Bestuursakkoord 

 

Zojuist hebben VVD, DSSW/SW en GB hun bestuursakkoord bekend gemaakt.  

Het is een teleurstellend akkoord. 

Teleurstellend voor al die inwoners die geloofden in de beloften van partijen om een oplossing te 

gaan zoeken voor de overlast van de steeds uitbreidende intensieve landbouw, in het bijzonder de 

lelieteelt. Het vorig college probeerde er in ieder geval nog iets aan te doen. Dit college noemt het 

een Haags probleem en kijkt zelf weg.  

Teleurstellend voor al die boeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de omvorming naar 

meer duurzame landbouw. Het gemeentelijke fonds duurzame landbouw van het vorige college, 

waarin € 200.000 beschikbaar was voor veranderingen, is per direct opgeheven.  

Teleurstellend voor al die toeristen die Westerveld zo mooi vinden. De toeristenbelasting stijgt naar 

een recordhoogte. Heb je een seizoenplaats, dan ga je zomaar een paar honderd (!) Euro meer 

betalen. Teleurstellend ook voor al die campingeigenaren die zo hard werken om het hun gasten 

naar de zin te maken, maar zo’n waanzinnige verhoging niet meer uit kunnen leggen. 

Teleurstellend voor al die mensen die zo druk bezig zijn voor onze inwoners, in sportclub, zwembad 

of dorpshuis. Ze kunnen de komende jaren vooral rekenen op bezuinigingen. Zelfs het extraatje dat 

het vorige college voor uitbreiding van het armoedebeleid gereserveerd had, wordt wegbezuinigd. 

Het nieuwe college nodigt iedereen uit aan tafel, maar ze moeten wel hun eigen eten meebrengen. 

Progressief Westerveld zal de komende jaren oppositie gaan voeren. Dat doen we samen met 

inwoners, ondernemers en belangengroepen. We zullen opbouwend aan de slag gaan, 

samenwerking zoeken en goede ideeën van andere fracties steunen. We zullen alternatieven 

inbrengen waar nodig. We krijgen het kortom héél druk.  
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