… Van de bestuurstafel
Gepubliceerd in Diggelfjoer, dd. Maart’16

Het is zondagavond 13 maart als ik dit stukje schrijf. Om ons dorp wordt op dit moment hard
gewerkt aan het verbeteren van de infrastructuur. Zo ontstaan er nieuwe vaar- en autowegen
met tunnels en viaducten voor auto’s, fietsers en bootjes. Het ene project loopt voortvarend,
het andere project loopt vertraging op door tegenvallers in de uitvoering. Wat opvalt is dat alle
projecten op elkaar aansluiten en daarom bijna met een militaire precisie gepland en uitgevoerd
worden. En wie kent Vrij-Baan niet? Via allerlei communicatiekanalen wordt u op de hoogte
gehouden van de vorderingen en van wat u moet weten als automobilist of fietser of u als
inwoner van Goutum. Kortom, het technisch goed uitvoeren van een project is belangrijk, maar
misschien wel belangrijker is hoe ga je om met je omgevings. Ook de plannen die er zijn en
(mogelijk) impact hebben op ons dorp worden met dorpsbelang regelmatig besproken. Op die
momenten hebben we de mogelijkheid om de plannen te verbeteren, zodat deze beter
aansluiten bij de wensen die leven in ons dorp. Ook dikwijls adviseren wij een bewonersavond
te organiseren, omdat dorpsbelang niet alles kan en wil beslissen voor het dorp.
Dorpsbelang Goutum voert ook steeds vaker projecten uit. Gelukkig zijn deze minder complex,
maar omdat wij allemaal vrijwilligers zijn die het werk voor dorpsbelang ‘er even bij doen’ lijkt
het soms niet zo. Bijvoorbeeld het project ‘Realisatie vis- en aanlegsteiger nabij ijsbaan’. Het lijkt
zo eenvoudig. Je ontwerpt een steiger, je vraagt een aannemer een prijs te maken, en als je dan
de financiën bij elkaar hebt, ga je de steiger bouwen. En dan begint het: de gemeente wil deze
steiger graag beheren en onderhouden en stelt voor een gebruikersovereenkomst op te stellen,
en oh ja, en als gemeente hebben we ook (kosten opdrijvende) uitvoeringscriteria. Vergeet je
niet een bouwvergunning! De hoogte van de leges bepalen we op basis van de bouwkosten,
aldus de gemeente. Waarom zijn de leges zo hoog: ‘Als wij als gemeente dit zouden moeten
betalen zijn we vier keer meer kwijt, dus daarom zijn de leges meer dan nodig’. Oh ja, bel je ook
even met het waterschap, misschien is er een watervergunning nodig. Hoezo, overheden
werken naar de burger toch als ware het één organisatie. Kortom het is allemaal niet eenvoudig,
maar we vinden het waard.
Toch willen we als dorpsbelang meer projectmatig gaan werken, waarbij de projecten worden
uitgevoerd onder de vlag van dorpsbelang, maar waarbij de rol van Dorpsbelang een
faciliterende is. De onlangs gestarte speeltuincommissie is hier een mooi voorbeeld van. Bij de
projecten betrekken we het liefst zoveel mogelijk dorpsbewoners die affiniteit hebben met het
project en het leuk vinden om bij iets betrokken te raken wat een duidelijk begin en eindpunt
heeft. Dorpsbelang werkt gestaag aan ‘projectenlijst’, die aansluit bij de ideeën en wensen die
leven in het dorp. Heeft u een idee of een wens? Stuur dan een mail naar mail@goutum.info of
vertel het ons.

… en dan nog iets: ‘Duurzaam Goutum’
In november 2015 hebben we een bewonersavond georganiseerd om te peilen hoe bewoners
aankijken tegen het verduurzamen van ons dorp. Door de hoge opkomst (45 dorpsbewoners
waren aanwezig!) en de vele gestelde vragen hebben we vastgesteld dat er een sterk gevoel
heerst dat het verduurzamen van Goutum belangrijk is. De avond ging voornamelijk over
duurzaamheid op het vlak van (groene) energie, maar de aanwezigen waren van mening
duurzaamheid niet te eng te
benaderen. De conclusie was dat
er onder de aanwezigen zeker
draagvlak was voor een verdere
verkenning naar de
mogelijkheden hoe je zou
kunnen verduurzamen. Eén van
de presentatie ging over
energiecoöperaties als vorm voor
het verduurzamen als
gemeenschap. Deze vorm werd
door menigeen als interessant
bevonden.
Dorpsbelang Goutum heeft ondertussen besloten deze verkenning een vervolg te geven. Een
aantal inwoners van Goutum, en enkele bestuursleden van dorpsbelang, vormen op dit moment
een werkgroep. De werkgroep werkt aan een ambitiedocument. Op 19 april wordt een 2de
bijeenkomst georganiseerd in Ien en Mien om met u hierover door te spreken. We zien u dan
graag!
Hans de Vries

