Behoudzucht en weerstand tegen vernieuwing kenmerkt de raad van de gemeente Sluis.
Eind vorig jaar heeft het college van B&W het visiedocument “Krachtig Verbonden” gepubliceerd. In
dit document wordt de koers uitgezet voor het ruimtelijke, sociaaleconomische en sociaalmaatschappelijke beleid in de periode 2016-2020. Het college maakt in deze visie moedige en
noodzakelijke beleidskeuzes op het gebied van wonen, voorzieningen, recreatie en toerisme,
landbouw en landschap, verkeer en vervoer, maatschappelijke ondersteuning, jeugd,
mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk, preventie en signalering. Een integrale benadering van
zaken waar alle inwoners mee geconfronteerd kunnen en zullen worden.
Mede op eigen initiatief kreeg de gemeenteraad medio april de gelegenheid zich in een opiniërende
raadsvergadering uit te spreken over de uitwerking van het visiedocument en de daarop volgende
financiële consequenties. Geselecteerde onderwerpen voor deze opinievorming waren:
duurzaamheid, bedrijventerreinen, sportvoorzieningen en parkeren.
Maar het werd een schokkende en teleurstellende ervaring toen vanaf de publieke tribune werd
geconstateerd dat er niet werd gediscussieerd en er door een meerderheid van de aanwezige
gemeenteraadsleden maar één positie werd ingenomen: ‘Behouden wat we hebben en weerstand
tegen vernieuwing’. Een houding en positie, die volstrekt voorbij gaan aan wat er leeft onder onze
inwoners en de kansen en uitdagingen die het visiedocument ‘Krachtig Verbonden’ ons kan bieden.
Eén ding is zeker: Dit kunnen we niet laten gebeuren. Wanneer wordt gekozen voor het behoud van
het bestaande en niets doen, is dat een keuze van stilstand. Stilstand is achteruitgang en zal de
gemeente uiteindelijk meer geld kosten. Niets doen blokkeert ontwikkelingen voor een integrale
benadering met kansen op werk, verbindingen tussen kernen en bewoners en het positioneren van
Sluis als een vitale en toekomstgerichte plattelandsgemeente.
Als gemeente en gemeenschap staan we met elkaar voor moeilijke, maar uitdagende keuzes. Nu
meer en meer op gemeentelijk niveau moet worden geregeld en uitgevoerd, staan we letterlijk en
figuurlijk vol in de wind. We zijn weliswaar klein, maar geen Calimero. Struisvogelpolitiek sluit de
ogen voor kansen en het bieden van perspectieven. Samen en verbonden met elkaar staan we sterk
en kunnen we aan de slag voor een gezonde vitale regio, waar het goed wonen, werken en
recreëren is.
Sluis staat erom bekend een eigen koers te willen varen, maar dan wel graag een koers met een stip
op de horizon. Een gemeente die bereid is te investeren voor opbrengsten in de toekomst. De
gemeenteraad kan het zich niet permitteren achter over te leunen en niets te willen veranderen. De
gemeenschap wordt hiermee tekort gedaan en belemmert in het grijpen en benutten van kansen.
De volle publieke tribune, waaronder RMDO leden, heeft tevergeefs op een open debat gewacht. De
verwachte discussie en opinievorming kwamen niet op gang en de avond beperkte zich tot
individuele uitspraken en standpunten, gekenmerkt door behoudzucht. Ieder voor zich. Beducht
voor een mogelijke reactie van kiezers bij niet populaire keuzes. Eilanden in plaats van krachtig
verbonden. Elkaar niets gunnen, maar argwanend in de gaten houden. Helaas geen
gemeenteraadsleden op de bres voor een krachtig verbonden gemeenschap!

De RMDO roept dan ook al onze gekozen lokale volksvertegenwoordigers op wél met elkaar en
bewoners in discussie te gaan, rekening te houden met wat er leeft bij onze bewoners en kansen op
feiten te beoordelen. Niet op basis van emoties en onderlinge concurrentie, maar op basis van
inhoud en met elkaar keuzes maken die toekomstbestendig zijn en onze gemeenschap krachtig
verbinden.
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