Beste mensen,
GemeenteBelangen vindt niet dat we in deze Corona crisis in een mentale lockdown moeten raken.
Laten we dus na de door de regering genoemde datum van 6 april, zo spoedig mogelijk doorgaan
met waar me mee bezig waren. En steun ZZP-ers, het MKB en mensen die nu inkomen en sociale
contacten kwijt raken.
Want waarom zouden we afstand doen van ons grondwettelijke recht op vereniging en
vergadering?
En wat GB betreft zou het testen van iedereen waar dat nodig is (in Groningen en Duitsland
beschikbaar) gewenst zijn.
Maar landelijk denkt men daar anders over, dus moeten we ons daarbij neerleggen. Evenals bij de
situatie van ons zorgstelsel waar we nu eveneens de wrange vruchten van plukken.
Deze crisis is dus ook een oproep om wakker te worden en te zien wat er werkelijk aan de hand is.
Bijvoorbeeld, waar veiligheidsprotocollen dat nodig maken staan de digitale middelen ons ten
dienste. Kijk bijvoorbeeld naar de dramatische vermindering van luchtvervuiling en stikstofuitstoot,
waardoor de klimaatagenda ineens meer ruimte biedt om inwoners (alsnog) mee te laten spreken
vanwege het draagvlak-vereiste voorafgaand aan de aangekondigde draconische maatregelen (van
het gas af, etc.) En als dan ook nog Lelystad Airport ophoudt ontstaat er vanzelf weer ruimte voor
de bouw van de noodzakelijke woningen tegen de woningnood. Kansen dus.
Ook voor de Apeldoornse PMA geeft dit een kans.
Want een veel groter deel van onze 160.000 inwoners kunnen gaan participeren. Betrokken
bewoners hoeven niet meer fysiek naar het gemeentehuis te komen. Maar kunnen straks via de
digitale snelweg mee gaan doen met de inspraak. Dit zal ook kunnen leiden tot meer transparantie.
Weg moeten we goed letten op de mensen die digitaal nog wat minder goed aangehaakt zijn.
Wat GB betreft zal de gemeente hiervoor dus op korte termijn met concrete ondersteuning en
initiatieven moeten komen.
Dus mensen, blijf positief en gezond. En doe door.
Groet,
Antoon Huigens
Raadslid, GemeenteBelangen Apeldoorn

