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April, 2008 

 
Voorwoord, 
 
Voor u ligt het fractiejaarverslag 2007 van de ChristenUnie Slochteren. In de gesprekken die 
de fractieleden met het bestuur hebben gevoerd kwam de wens naar voren om jaarlijks een 
verslag uit te brengen van de inbreng die de ChristenUnie fractie heeft gehad in de 
commissie- en raadsvergaderingen. Naast deze vergaderingen heeft de fractie van de 
ChristenUnie ook haar inbreng gehad in andere activiteiten binnen de gemeente. In dit 
verslag leggen we kort verantwoording af van de standpunten die we hebben uitgedragen. 
Ook in 2007 mochten we werken onder de zegen van onze God en Vader. In vertrouwen 
werken we daarom ook in de politiek verder. In het besef dat ook de plaatselijke overheid 
dienaresse is van onze goede God. 
We spreken de wens uit dat dit fractiejaarverslag de band met hen die zich aan ons 
verbonden voelen zal versterken. 
 
 

Gerrit Hooikammer,  
Fractievoorzitter 
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De commissie- en raadsvergaderingen. 
 
De gemeente Slochteren kent drie commissies waarvan de vergaderingen openbaar zijn en 
één commissie die alleen toegankelijk is voor raadsleden. Daarnaast is er de openbare 
raadsvergadering. 
 
De twee commissies die maandelijks bijeenkomen zijn de commissie Bestuur, Middelen en 
Ruimte (BMR) en de commissie Leren, Werken en Zorgen (LWZ).  
De commissievergaderingen zijn opiniërend. Hierin kunnen de commissieleden hun vragen 
stellen over de voorliggende onderwerpen en suggesties aandragen aan het College van 
Burgemeester en Wethouders. Politieke oordeelsvorming vindt bij de behandeling in de 
raadsvergadering plaats. De raadsvergaderingen vinden in de regel plaats twee weken na de 
commissievergaderingen op de laatste donderdag van de maand. 
Sinds 2007 worden de commissievergaderingen niet meer simultaan gehouden. Dit betekent 
dat de commissievergaderingen na elkaar op dezelfde avond worden gehouden. De 
commissie BMR begint om 19:00 en wordt gevolgd door de commissie LWZ die dan start 
nadat de commissie BMR klaar is met vergaderingen met dien verstande dat we in ieder 
geval om 21:00 uur starten. Beide vergaderingen worden gehouden in de raadszaal van het 
gemeentehuis. 
 
Naast de beide eerder genoemde commissies kennen we in de gemeente Slochteren de 
commissie financiën. Deze commissie vergadert vier keer per jaar. De onderwerpen die 
worden besproken zijn de jaarrekening, de voorjaarsbegroting/zomerbrief en de begroting. 
Deze vergaderingen beginnen om 20:00 en worden gehouden in de raadszaal van het 
gemeentehuis. 
 
De niet openbare vergadering is de vergadering van de auditcommissie. In deze commissie 
worden de werkzaamheden van de accountant begeleid en wordt er met de accountant 
gesproken over de financiële stukken van de gemeente Slochteren. 
 
Voor alle vergaderingen geldt dat de agenda te vinden is op de gemeentelijke pagina 
achterop ’t Bokkeblad en op de website van de gemeente. Ook op de site van de 
ChristenUnie worden de agenda’s gepubliceerd. 
 
De werkverdeling over de raadsleden is als volgt: 
 
Gerrit Hooikammer vertegenwoordigt de ChristenUnie in de commissie BMR. 
Niels Joostens vertegenwoordigt de ChristenUnie in de commissies LWZ, Financiën en 
Audit. 
 
De fractievergaderingen. 
 
De ChristenUnie fractie vergadert één keer per maand over de agendapunten die voor de 
commissievergaderingen op de agenda staan. Wanneer de stukken voor de commissie 
financiën worden besproken kan er een extra vergadering bijeen worden geroepen. De 
vergaderingen worden in de regel gehouden op de dinsdag voorafgaande aan de 
commissievergaderingen. De vergaderingen worden gehouden in verenigingsgebouw “De 
Kandelaar” in Schildwolde en beginnen om 20:00. Fractievergaderingen zijn voor iedereen 
openbaar. 
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De wandelgang. 
 
In de gemeente Slochteren kennen we de zogenaamde wandelgang. Hierin worden 
voorafgaande aan de raadsvergadering personen, groepen en organisaties in de 
gelegenheid gesteld om de raadsleden te spreken en toe te spreken. De wandelgang is 
bedoeld om de band met de burgers van Slochteren te versterken en de drempel om de 
vergaderingen te bezoeken te verlagen. De wandelgang begint wanneer er gebruik van 
wordt gemaakt om 19:00. 
 
Verslagen van de vergaderingen. 
 
De verslagen van de vergaderingen worden verzorgd door NotuBiz. Deze organisatie maakt 
van alle openbare vergaderingen een geluidsverslag en een korte samenvatting. Deze 
vergaderingen zijn voor iedereen terug te luisteren en te lezen via de website 
http://slochteren.raadsinformatie.nl Binnen deze website zal de zoekfunctie worden 
verbeterd. Het is mogelijk om per agendapunt of per spreker een deel van de vergadering 
terug te luisteren. U weet dus exact wat de inbreng van de ChristenUnie raadsleden is 
geweest. 
 
Technische verdiepingsbijeenkomsten (TVB). 
 
Van raadsleden wordt verwacht dat ze op een goede manier besluiten kunnen nemen. Dat is 
niet altijd even gemakkelijk. Zeker wanneer een onderwerp helemaal nieuw voor ons is en 
we er inhoudelijk nog niet alles van weten. Om toch op de hoogte te zijn en alle raadsleden 
in ieder geval de mogelijkheid te bieden zoveel mogelijk vragen aan de deskundigen te 
stellen wordt de kennis vergroot. Dit komt een effectieve manier van vergaderen en een 
betere besluitvorming ten goede.  
 
Terugblik op 2007. 
 
In het jaar 2007 kon de ChristenUnie fractie ongestoord verder werken aan de 
uitgangspunten die we in ons verkiezingsprogramma hebben gelegd. Bij alle politieke 
standpunten die we innemen is dit ons vertrek- en uitgangspunt. Vaak konden we ons na de 
opiniërende vergaderingen in de commissies vinden in de voorgestelde plannen. Wanneer 
daartoe aanleiding was hebben we het College ook voorstellen gedaan ter verbetering. Met 
name bij de behandeling van de financiële stukken hebben we de aandacht gelegd bij de 
voor de ChristenUnie onderscheidende thema’s. De visie van de ChristenUnie is verder 
uitgewerkt in de reactie op de zomerbrief en de begroting.  
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Ook mochten de verkiezingen voor de Provinciale Staten ongestoord verlopen. De uitslag 
voor de ChristenUnie laat een winst zien die vergelijkbaar is met de winst die we ook bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2006 hebben geboekt. 
 

 
Een vergelijking met voorgaande PS verkiezingen in de gemeente Slochteren. 

 
Een vergelijking tussen de verschillende partijen in de gemeente Slochteren. 
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Communicatie. 
 
Goed communiceren is een kunst. Het is dan ook een proces dat steeds weer goed moet 
worden bekeken. De ChristenUnie heeft er voor gekozen om in te zetten op de technische 
mogelijkheden die er zijn. De website http://slochteren.christenunie.nl wordt goed bezocht. 
De inhoud is up to date en wordt ook regelmatig ter advisering voorgelegd aan het landelijk 
bureau. 
Een nieuwe vorm van discussie is mogelijk via de chat die voorafgaande aan de 
raadsvergadering wordt gehouden. Het gaat om een vorm van werken die nog volop in 
ontwikkeling is. De eerste resultaten zullen in 2008 te zien zijn. Wanneer het succesvol is zal 
het een vervolg krijgen. 
De ideeënbus van de ChristenUnie biedt inwoners van Slochteren de mogelijkheid om te 
reageren. Ze kunnen er hun ideeën en klachten kwijt. Bij een klacht wordt de respondent wel 
gevraagd om een mogelijke oplossing aan te dragen. 
 
Schriftelijke vragen. 
 
De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over de doeluitkering voor chronisch 
zieken en gehandicapten. Er is niet duidelijk wat er met de verstrekte middelen is gedaan. 
 
Deze uitkering is verstrekt in de vorige collegeperiode. In verschillende gemeenten heeft 
dit in het voorjaar van 2005 geleid tot het formuleren van beleid om deze groep ook 
daadwerkelijk te helpen. Over de besteding van de middelen is voor de gemeente Slochteren 
niets terug te vinden. Ook in de vorige periode heeft dit al geleid tot de nodige vragen. De 
ChristenUnie fractie wil graag duidelijkheid op dit punt. Juist omdat het gaat om middelen die 
in principe bedoelt zijn voor een kwetsbare groep. 
 
We hebben dan ook de volgende vragen gesteld: 
 
• Klopt het dat er een doeluitkering is verstrekt voor chronisch zieken en gehandicapten? 
• Zo ja, hoeveel heeft de gemeente Slochteren ontvangen aan middelen? 
• Kunt u aangeven wat er met deze middelen is gebeurd? 
• Worden doeluitkeringen die vanuit het Rijk worden verstrekt ook al geoormerkt? 
 
Initiatieven van de fractie. 
 
De ChristenUnie fractie heeft een onderzoek gehouden naar verkeersveiligheid en beleving 
van verkeersveiligheid bij alle basisscholen in de gemeente Slochteren. De reacties zijn 
inmiddels verwerkt en worden politiek vertaald. U vindt de uitlagen van de enquête op de 
website http://slochteren.christenunie.nl/verkeer 
 
Samenwerking met Hoogezand-Sappemeer en Groningen. 
 
De Slochter ChristenUnie fractie is intensiever samen gaan werken met andere ChristenUnie 
fracties. Met de fractie in de gemeente Hoogezand-Sappemeer is er al een regelmatig 
overleg en met de fracties in Groningen Stad en Provincie kwam deze verder op gang. De 
gemeente Slochteren werkt op veel gebieden samen met andere gemeenten. Zo is er op 
veel gebieden al samenwerking met de gemeente Hoogezand-Sappemeer. We hebben een 
gezamenlijke bibliotheek, werken samen binnen Trio en straks binnen het nieuw te vormen 
BWR (Bureau voor Werk en Reïntegratie) Verder is er samenwerking tussen de sociale 
diensten van beide gemeenten. Daar zullen naar verwachting nog wel wat zaken bijkomen. 
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Samenwerken levert schaalvoordelen op terwijl je toch voor een belangrijk deel je 
zelfstandigheid behoud. We kunnen gebruik maken van elkaars expertise. Die 
samenwerking komt ook naar voren tussen de ChristenUnie fracties. Het is de bedoeling om 
regelmatig contact te hebben en elkaar over en weer te informeren. Wanneer dat nodig is 
kunnen we ook samen optrekken richting onze provinciale en landelijke vertegenwoordigers.  
 
Meerstad van plan naar werkelijkheid. 
 
Het plan Meerstad krijgt steeds meer vorm. De ChristenUnie hecht erg veel belang bij een 
goede behandeling en afwerking van dit ingewikkelde dossier. Op de website hebben we alle 
relevante informatie zoals raadsstukken als nieuwsitems in het dossier Meerstad verzameld. 
In de commissie- en raadsvergadering heeft de ChristenUnie geprobeerd een balans te 
vinden tussen belangen van inwoners en de belangen die we hebben om Meerstad tijdig te 
realiseren. De inbreng van de ChristenUnie in zowel de commissie- als raadsvergadering 
kunt u in zijn geheel lezen op de website http://slochteren.christenunie.nl/meerstad  
 
De gemeentevisie Slochteren 2020. 
 
Slochteren maakt een visie voor de toekomst. Waar willen we bouwen en waar niet? Welke 
voorzieningen zijn belangrijk en hoe spreiden we ze? Willen we ze spreiden of juist 
concentreren? Welke partijen kunnen hun inbreng hebben? Als dit soort vragen komen 
voorbij bij het komen tot een nieuwe visie. Daarbij is gekozen voor een interactief proces. 
Een website maakte het mogelijk te reageren. Er waren twee avonden voor gesprek in 
aanwezigheid van deskundigen en erg succesvol waren de huiskamergesprekken. De 
uiteindelijke visie maakt het zo hopen we nog meer een visie die breed gedragen wordt door 
de inwoners. 
 
Het vergaderseizoen 2007 highlights per maand. 
 
Januari 2007: In deze maand is er geen raadsvergadering gehouden. 
 
Februari 2007:  
 
Samenwerking met de gemeente Hoogezand-Sappemeer. 
 
De behandeling van de voorstellen om de samenwerking met de gemeente Hoogezand-
Sappemeer verder vorm te geven is door de ChristenUnie ondersteund. Het biedt onze 
gemeente de mogelijkheid om de service aan de burgers blijvend te verlenen. Kennis kan 
worden gedeeld en op gebieden van inkoop en aanbesteding kunnen we samen optrekken. 
 
De beschikbaarstelling van middelen voor de te vormen gemeentevisie Slochteren 2020. 
 
De gemeentelijke visie Slochteren 2020 krijgt de goedkeuring van de gemeenteraad. De 
ChristenUnie is blij dat er wordt gekozen voor een interactief traject waarbij de burgers en 
groepen in de samenleving van Slochteren worden betrokken bij de plannen. 
 
Maart 2007: 
Het dorpsrandpark Slochteren. 
 
De behandeling van de plannen voor een dorpsrandpark in Slochteren. Het gebied was erg 
verrommeld en fungeerde eigenlijk al jaren niet meer zoals het ooit bedoeld is, namelijk als 
volkstuincomplex. Er zijn nog maar vier gebruikers, terwijl dat er in het verleden 42 waren. 
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Nu die er niet meer zijn is het onderhoud al jaren slecht. 
 

Het gebied kan gaan dienen als een mooi 
uitloopgebied, zeker omdat het goed aansluit op het 
ecologische gebied tussen de Schildwolderdijk en 
het Bovenpad. Vervolgens is het mogelijk om 
daarna via het overbos en het Slochterbos de route 
nog wat te verlengen. 
 
Het gebied kan in de toekomst dienen als tijdelijke 
opslag van regenwater. Dat heeft te maken met de 
verwachte klimaatsverandering waardoor het vaker 
en intensiever zal gaan regenen. Meer water dus in 
korte tijd. Onderzoek wijst uit dat het huidige riool 

dat niet aan zal kunnen. Kortom straten zouden blank komen te staan. Die waterbergende 
capaciteit kan pas worden ingezet wanneer er een gescheiden rioolsysteem wordt 
aangelegd. Voor de overgebleven tuinders is er ruimte overgebleven 
 
April 2007:  
 
Herinrichting Kugelslaan. 
 
Het project Siddeburen centrum is met de bouw van het nieuwe winkelcentrum nog in volle 
gang. De gemeenteraad gaat akkoord met de herinrichting van de Kugelslaan. Op deze 
manier wordt ook de omgeving van de nieuwe sporthal “De Springbok” beter ontsloten en 
wordt de verkeersveiligheid verbeterd. 

Mei 2007:  

Watervisie. 
 
In het waterplan hebben we het over de manier waarop we omgaan met ons water. Schoon 
water is belangrijk voor het leven in de watergangen. Het was volgens onze fractie beter 
geweest als er eerst een landbouwplan zou zijn gemaakt. De agrariërs kunnen mogelijk later 
problemen krijgen als het plan op deze manier wordt vastgesteld. De natuurgebieden 
hebben nu al problemen met de overwoekering van russen. De landbouwers verwijten dat zij 
door het lozen van fosfaat zorgen voor de groei van algen vergroten doet geen recht aan de 
feitelijke situatie. Ze worden door het dooraderen van het gebied wel met problemen 
geconfronteerd. Dooradering van watergangen kan landbouwers belemmeren in de 
uitvoering, wanneer het bijvoorbeeld wordt verbonden met het water uit natuurgebieden. De 
agrariërs moeten meewerken en willen ook meewerken als er in de plannen ook rekening 
wordt gehouden met de manier waarop zij uitvoering willen geven aan het voeren van hun 
bedrijf.  
 
De garantstelling golfbaan Steendam 

De gemeenteraad gaat akkoord met het verlenen van een garantstelling die de realisatie van 
een golfbaan in Steendam mogelijk moet maken. Moet je als gemeente nu meegaan in een 
verzoek tot garantstelling voor een golfbaan? Als gemeente moet je er natuurlijk voor zorgen 
dat al je uitgaven ten dienste staan van de burger. Voorzieningen die er zijn voor de burger 
en die ook als zodanig voor hen toegankelijk zijn. Als fractie hebben we gezegd dat we in 
willen stemmen met dit verzoek tot garantstelling. We leggen graag kort uit waarom we dit 
hebben gedaan. De omgeving van het Schildmeer en Steendam is volop in ontwikkeling. De 
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visie Steendam waaraan nu hard wordt gewerkt is door de inwoners goed ontvangen. Één 
van de krachten die we zien voor dit gebied is de toeristische ontwikkeling. Een golfbaan kan 
een goede aanvulling vormen op de bestaande -en te realiseren- toeristische voorzieningen. 
De risico's die we als gemeente lopen zijn voldoende afgedekt. Dit laatste omdat de waarde 
van de grond nu op de balans €0,00 is. Het wordt door deze ontwikkeling tot waarde 
gebracht, deze waarde dekt onze risico's voldoende af. Mocht er sprake zijn van een 
faillissement dan wordt de grond verkocht. Uit de opbrengst daarvan kan de restschuld ruim 
worden voldaan. Daarnaast krijgen we van de golfclub als gebruiker van de grond een 
jaarlijkse pachtsom van €20,000-. De aanleg van en daarna de exploitatie van de golfbaan 
levert naar verwachting ongeveer 7 banen op. Als fractie hebben we hierbij gevraagd te 
proberen jongeren zonder startkwalificatie in te zetten. Op die manier kunnen ze een 
waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving en hebben ze zelf ook kans om 
werkervaring op te doen. 

Besteding positief rekeningresultaat 2006. 

Defibrillatoren. 

We stemden net als alle andere fracties in met de aanschaf 
van de defibrillatoren daarmee is een bedrag gemoeid van 
€25.000. Daarmee worden 13 defibrillatoren en 3 
oefenapparaten aangeschaft. Ook is er dan nog geld voor 
scholing in het gebruik van deze apparaten. Ze kunnen 
levensreddend zijn en hebben dat ook bewezen. 

Wet inburgering. 

Om aan de wettelijke taken te kunnen voldoen moet er ook geld worden gereserveerd voor 
de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Daarvoor is geld beschikbaar gesteld. Dit geld 
heeft nu een doelbestemming gekregen. Daarmee is een totaalbedrag van €40.000 
gemoeid. Op deze manier kunnen we ook op dit punt aan de verplichtingen voldoen. 

Ambtelijke capaciteit 

De overgebleven 277.599 euro zal worden besteed aan het oplossen van de personele 
problemen. Bij dit laatste hebben we als fractie iets langer stil gestaan. Want een duidelijke 
verantwoording naar de burger is bij dit punt van groot belang. Waarom vinden we het nodig 
om dit bedrag te besteden aan het oplossen van de grootste knelpunten? Wij hebben als 
fractie aandacht gevraagd voor een betrouwbare overheid. Dat betekent dat de overheid en 
dus ook de gemeentelijke overheid doet wat ze moet doen. Dat is ook wat de burger op zijn 

minst van de overheid mag verwachten. Wanneer er steeds 
meer taken van rijksniveau naar lokaal niveau gaan, betekent 
dit ook dat er meer ambtelijke tijd wordt gevraagd. Daarnaast 
is er de ontwikkeling van Meerstad ook dit vraagt tijd van de 
ambtelijke organisatie. We steunen net als de andere fracties 
de ambities in Meerstad. Het zou vreemd zijn om te eisen dat 
de wettelijke taken worden uitgevoerd en de ambities worden 
verwezenlijkt, maar dat we voor de realisatie daarvan niet de 
ambtelijke tijd beschikbaar willen stellen. 
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Juni 2007: 

De behandeling van de zomerbrief. 

In de zomerbrief zijn de meerjarige trens geschetst. Vooral Meerstad vraagt ambtelijk en 
financieel de komende jaren veel. We wisten dat al toen we de verplichting zijn aangegaan, 
De Provincie werkt op een goede manier mee. 

De ChristenUnie heeft aandacht gevraagd voor het vroeg signaleren van schoolverlaten en 
het bieden van goede kansen aan jongeren.  

Er moet een goed en effectief jeugdbeleid komen.  

Veiligheid moet prioriteit zijn in de gemeente daar moet steeds volle aandacht voor zijn. 

De golfbreker die zal worden aangelegd aan de ZO oever van het Schildmeer en afslag van 
het strand moet voorkomen/verminderen kreeg onze steun. De jaarlijkse kosten zullen dan 
op termijn verdwijnen. 

(De volledige tekst bij de behandeling van de zomerbrief vindt u op de website onder 
http://slochteren.christenunie.nl/zomerbrief ) 

Juli en augustus 2007: Zomerreces. 

September 2007:  
 
Samenwerking met de gemeente Groningen in de WGR. 
 
Belangrijk onderwerp is de samenwerking tussen de gemeente Slochteren en Groningen. 
Het uiteindelijke model om te komen tot een gemeenschappelijke regeling (WGR) steunt de 
ChristenUnie. Hiertoe zal een delegatie van zowel Slochter als Groninger raads- en 
Collegeleden toetreden. De stemverhoudingen tussen beide gemeenten zijn gelijk voor 
zowel bestuurders als politici. Het gaat dan om zeven raadsleden van beide gemeenten. Ook 
de ChristenUnie zal hierin een rol gaan vervullen. 
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Oktober 2007:  
 
De behandeling van de najaarsbegroting. 
 
De ChristenUnie heeft gewezen op het duidelijk vermelden van de campagnes die wijzen op 
de gevaren in de gemeente op de gemeentelijke website. Te denken valt dan aan crisis.nl en 
een verwijzing naar de provinciale gevarenkaart. 
 
Ook de voorzieningen in de dorpen moeten verbeteren. Het gaat dan vooral om sport en 
spelvoorzieningen in de openbare ruimte. De samenwerking met het Huis van de Sport 
vinden we goed, maar we willen wel een resultaatsmeting. Jongeren moeten worden 
uitgedaagd om voldoende te bewegen. 
 
De jeugdwerker moet betere zichtbaar zijn en ook meetbare resultaten leveren, we hebben 
onze zorg uitgesproken over de samenwerking met de Stichting Prisma. Van de 
ChristenUnie in Hoogezand-Sappemeer weten we dat hen duidelijke doelen moeten worden 
meegegeven. 
 
We hebben aandacht gevraagd voor een goed minimabeleid en concrete voorstellen 
meegegeven. Vooral de mogelijkheid om hen duurzame gebruiksgoederen ter beschikking te 
stellen was daarbij belangrijk. Kinderen moeten ook in gezinnen met een laag inkomen 
goede kansen krijgen. 
 
We hebben nog maar weer eens gewezen op het belang van een fietspad langs de 
Meenteweg. We hebben meegedacht in de mogelijkheden om alsnog subsidie te krijgen. 
 
November 2007: 
 
Het openbaar onderwijs in Slochteren is verzelfstandigd. De positie is daarmee gelijk 
geworden aan het bijzonder onderwijs. De ChristenUnie heeft gevraagd en toegezegd 
gekregen dat het bijzonder onderwijs mee mag liften op offertes voor onderhoud en 
groenbeheer. 
 
December 2007:  
 

De behandeling van Meerstad Midden.  
 
We hebben ons gericht op de volgende vijf punten. 
 
• De infrastructuur. 
• De vrijstellingsprocedure. 
• De hoogspanningleiding. 
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• De natuurwaarden. 
• De communicatie vanuit Bureau Meerstad. 
  
De infrastructuur moet vooraf goed worden aangelegd, zodat bouwverkeer geen 
onoverkomelijke belemmering zal vormen voor het normale verkeer. De verkeersveiligheid 
van fietsers moet worden verbeterd. De fietsverbinding langs het Slochterdiep moet blijven 
bestaan. Dit is opnieuw toegezegd.  
 
De vrijstellingsprocedure mag de mogelijkheden tot bezwaar en beroep van inwoners niet 
verminderen. We zijn gerustgesteld met de belofte dat alle wettelijke rechten van inwoners 
niet worden verminderd. 
 
De hoogspanningsleiding verdient een nader onderzoek. Er moet worden berekend wat het 
kost om deze volledig ondergronds te verkabelen. De ChristenUnie heeft het liefst een 
ondergronds tracé, maar wil wel eerst alle gegevens kennen. 
 
De natuurwaarden in het gebied zoals de Harksteder Broeklanden verdienen aandacht. Als 
ze kunnen blijven bestaan heeft het onze voorkeur er een uitloopgebied voor toekomstige 
bewoners van te maken. Als natuurgebied is het te klein en vanwege de aanwezigheid van 
water te versnipperd. Handhaven als natuurgebied kan dus ook niet. 
 
De communicatie vanuit Bureau Meerstad moet verbeteren. Inwoners hebben recht op 
eenduidige informatie. Ook wanneer informatie op dat moment niet kan worden gegeven is 
het belangrijk om de inwoners te melden dat die er niet is. Zodra die er wel is moet men op 
de hoogte worden gebracht. 
 
Ook de tekst met de volledige inbreng van de ChristenUnie vindt u terug op de website. 
 
http://slochteren.christenunie.nl/meerstad onder commissie en raadsbijdrage. 
 
 

 
 

Bezoek voor een steeds actueel overzicht onze website! 


