
DAGBLADH
NOORDEN

í3 november 2014 , pag. 24

'We gebruíken
grote woorden, dat
maakt ons
kwetsbaar'

Volgens Schroor is participatie
echter iets ander dan ie zin kriigen.
,,wiimaken als college wel keuzes en
dan zullen er altijd partiien ziin die
zich tekort gedaan voelen ondanks
de inspraak die êÍ is geweest. Er ziin
op dit gebied ook voorbeelden te
noemen waar het wel goed gaat, zo-
als de aanleg van een fietspad bij En-
gelbert en het opknappen vàn kleed-

kamers bii Be Quick."
In de gemeentenad bleek geen

steun te ziin voor een motie van
Stadspartij en Partii voor de Dieren
om nog eens te kiiken naar de subsi-
die van 1o.ooo euro voor dierenop-
vangcentrum 't Hemelrijk aan de
Adorperweg. Het centrum zegt zelf
dat zonder deze subsidie sluiting de
enige optie is.

Een voorstel van de Christenunie
om nadrukkelijker op zoek te gaan
naar ruimte voor Íietsklemmen in
de stadswiiken kriigt wel steun van
de !aad. Volgens de Christenunie
ziin rondslingerende fietsen een
grote blon van ergemis. De pas aan-
gesteldê wijkwethoudeÍs moeten in
hun wiiken knelpunten inventalise-
ren en samen met bewoners bekij-
ken waar fietsklemmen geplaatst
kunnen worden.

Sport even opgelucht
Richold Brandsma

GRONINGEN GÍoningeÍ spoÉclubs
kriigen volgend iaar geen verho-
ging \ran de tarieven voor hun kie-
zen. Riik rekenen mogen ze zich
voorlopig niêt.

Dat werd gisteravond duideli;k in de
begrotingsvergadering van de ge-
meenteraad. Een motie van de WD
om de verhoging in te treklen en sa-
men met de sport na te gaan wat ze
financieel wel kan treklen, kreeg
steun van een laadsmeerderheid.
Komend vooiad moet er vervol-
gens duideliikàeid zijn over een
structurele oplossing.

De oppositiepaÍiien betreurden
de gang van zaken. ze werden pas
gisteren met de WD-motie gecon-
fronteerd, terwiil ze in dit geval in ge-

zamênliilàeid het probleem hadden
aangepakt. De vier collegeparti,en
(wq D66, PvdA, croenlinks)waÍen
het onderling echter aleens over de-
ze oplossing. Het was vooral het cDA
dat de verhoging van de tarieven
aanhangig maakte. Die partii diende
een motie in om de tarieven in de
sport twee iaarte bevriezen en in die
tiid goede afspnken te maken met
desport. Die motiekreeg geensteun.

In de Iaad klonken van diverse
fracties als SP, CDA en Student&Stad
harde woorden over het gebrek aan
samenspraak tussen stadsbestuur
en inwoners van de stad. ,,Een fout
maken mag. Die fout toegeven ook",
zei CDA'êÍ Rene Bollê- wêthoudêr
Ton Schroo! erkende dat het college
in zijn collegeprogramma grote
woorden gebruikt over de dialoog.
,,Dat maakt ons kwetsbaar."
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