
Dankjewel voorzitter, 

Ik moet in alle eerlijkheid iets bekennen. Ik heb een fout gemaakt. 

Wij hebben twee 9 persoons bedrijfsbussen waarmee elke ochtend de 16 

medewerkers opgehaald worden.. De bussen zijn oud, rijden op diesel en zijn 

nodig aan vervanging toe. Elke maand staat er wel 1 bij de garage in 

Finsterwolde om voor 300 euro weer opgelapt te worden. Dat geld is er alleen 

niet. Een elektrische bus zou beter zijn. Gisteren heb ik er 1 besteld, maar daar 

zit 1 jaar levertijd op…we hebben besloten om als bezuiniging volgende week 1 

bus te verkopen. 8 werknemers moeten in de tussentijd maar even kijken hoe 

ze op het bedrijf komen. 

 

Als je dit verhaal zo hoort, is het een beetje een gek verhaal. Als bestuurder zou 

ik zeggen “Ik een fout gemaakt. Ik had een visie moeten hebben en eerder de 

elektrische bus moeten bestellen of geld moeten achterhouden voor 

onderhoud…… Gelukkig is dit verhaal niet waar en is de elektrische bus op tijd 

besteld. Maar dit verhaal geeft wel simplistisch weer wat er nu ook bij de 

Hardenberg gebeurt. 

 

Goed bestuur vraagt om vooruit kijken. Eerst een visie, dan pas doelstellingen 

en een plan. In dit voorstel wat nu voor ligt is de volgorde echter andersom. Nu 

ligt er eerst een doel, het sluiten van De Hardenberg en wordt er daarna een 

haalbaarheidsstudie opgestart, terwijl je nog niet weet wat de conclusies zijn 

uit deze studie. Of zoals in het verhaal wat ik schetste. Er wordt eerst iets 

gesloten en de mensen die gebruik maken van de voorziening moeten in de 

tussentijd maar even kijken…..  

Had er in 2019, toen we geconfronteerd werden met bezuinigingen die nodig 

waren, niet direct een ambitiedocument sport moeten komen. Dat is niet 

gedaan.  En moet je vanuit goed bestuur nu niet zeggen. ….piep…ik heb een 

fout gemaakt. Ik had dit eerder moeten oppakken. Moet je dan niet even pas 

op de plaatst maken, even gaan stilstaan om tot bezinning te komen.  

Gelukkig is er ook hoop, en is er onlangs, in samenwerking met inwoners, 

ondernemers en de participatieraad een prachtig ambitiedocument binnenstad 

gemaakt. D66 roept op om deze leerervaring te gebruiken om samen met 

sportaanbieders, inwoners en de participatieraad te komen met een 

Ambitiedocument Sport. En dit als fundament te gebruiken voor 

toekomstbestendige en toegankelijk sport in de gemeente Oldambt.  



En keuzes te maken die vanuit het ambitiedocument komen en niet eerst iets 

te sluiten. 

Toen D66 als fractie begon hebben we met elkaar afgesproken dat we niet 

doen aan coalitie of oppositie stemmen of fractiediscipline.  D66 zal een 

voorstel altijd beoordelen op de inhoud. Is er in deze ambitie, visie of voorstel 

voldoende balans tussen natuur, mens en economie? Vanuit deze balans 

hebben we ook gekeken naar het voorstel zoals dit nu voor ligt. En dan zien we 

vooral dat economie boven de mens gaat in dit voorstel… 

 

Ik geloof in de balans tussen natuur, mens en economie en gelukkig met mij 

nog andere fracties. In het verkiezingsprogramma van GBO en CDA lees ik 

inderdaad ook een balans terug. Enerzijds leefbaarheid voor mensen in de 

dorpen door voorzieningen en anderzijds een financieel gezonde gemeente. Ik 

lees daarin balans. Ik ben dan ook benieuwd hoe GBO en CDA aankijken tegen 

deze balans in dit voorstel. Hoe zien jullie die balans in dit raadsvoorstel 

terug? 

Al lange tijd roepen we op om te komen tot een visie op sport. Was het niet 

D66 die in 2010 al opriep voor een onderzoek naar de mogelijkheid voor een 

omnisportpark? Wat is er in de tussentijd gebeurd? 

Was het niet D66 die de afgelopen algemene beschouwingen aandacht vroeg 

voor sport en bewegen? Sporten en bewegen is essentieel voor de gezondheid. 

(Sport)verenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke waarde. Waar 

dorpshuizen verdwijnen en kerken minder bezoekers krijgen, hebben 

sportverenigingen, sportcentra en speelplekken de plek ingenomen waar 

mensen elkaar ontmoeten. Door keuzes in het verleden (of juist het ontbreken 

daarvan), heeft de gemeente Oldambt onvoldoende geld voor toekomstig 

onderhoud van sport en beweegvoorzieningen en de ondersteuning van 

sportverenigingen. Er worden de komende jaren grote onderhoudskosten en 

renovatiekosten verwacht. Kom nu met een ambitie of visie en voorkom dat de 

gemeente over 10 jaar voor hetzelfde dilemma staat door daarnaast te werken 

aan een visie op sport en bewegen in de gemeente Oldambt. Juist omdat we de 

afgelopen jaren te weinig hebben geïnvesteerd in de sport en beweegsector, 

staan we voor de huidige uitdagingen. Als we werkelijk positieve gezondheid 

wensen voor onze inwoners is het juist nu de tijd om te investeren.   

 


