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Van onze wethouder
De afgelopen periode heeft een diversiteit
aan onderwerpen mijn aandacht gevraagd.
Maar ze kenden allemaal de hoofdvraag hoe
we het beste kunnen organiseren voor onze
inwoners. Of het nu ouderen zijn, jongeren
of kinderen. Met alle talenten en
Wethouder Johan Hamster
beperkingen die voorkomen in onze
samenleving. En dat in tijden van financiële krapte en continu veranderende vragen vanuit
inwoners, bedrijven en organisaties en vooral ook vanuit Den Haag en vanuit rechtbanken,
waar langzamerhand de ruimte voor gemeentelijk beleid bepaald wordt.
Zo mochten we een startnotitie voor “inclusief beleid” presenteren, een duur begrip voor het
volledig toegankelijk willen zijn als gemeente, in bijvoorbeeld onderwijs-, welzijns- en
sportvoorzieningen voor mensen met een handicap. Zo is het heel veel gegaan over het
organiseren van de beste kansen voor mensen die een baan zoeken: het opzetten van een
breed werk-leer-bedrijf rond Wedeka. Zo mochten we de bouw starten van een nieuwe
school, en ondertussen nadenken over al die andere gebouwen die uit diezelfde tijd
stammen - rond de komst van Philips een halve eeuw geleden - en aan vervanging toe zijn.
En er speelden nog veel- en veel meer zaken. En door alles heen speelt de grote vraag hoe
we het moeten betalen: al dit hele decennium zijn we aan het bezuinigen.
Toch heerst bij mij vooral een gevoel van dankbaarheid: De ChristenUnie mag geloof een
stem geven in Stadskanaal, én handen en voeten. Het is prachtig om samen met inwoners,
verenigingen, maatschappelijke organisaties, ambtenaren, raadsleden en al die anderen te
mogen bouwen aan het Stadskanaal van nu en de toekomst. Ik wil u danken voor alle steun
die we mogen ervaren in samenwerking, goede gesprekken, mooie mails, maar vooral ook
gebed.
Hartelijke groet, Johan Hamster

Al eens nagedacht om politiek actief te worden!?
Doe dan mee met de cursus Politiek Actief. Deze cursus is
bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te
worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden
zijn. Ook als u wilt weten hoe u meer invloed kunt
uitoefenen op de lokale besluitvorming is deze cursus zeer
geschikt. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op 8, 15, 22 en 26 juni 2017, aanvang
19.30 uur. Bekijk voor meer informatie de speciale pagina Politiek Actief
Aanmelden Per e-mail aanmelden via griffie@stadskanaal.nl of bel (0599) 631 631.
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Gemeente start met ‘ixi, ixi wat jij niet ziet’
Stel je voor: knalgele straatstenen in jouw straat of een fontein met felgeel water… Dat valt
wel op! Maar hoe zit dat met een loszittende stoeptegel, een lantaarnpaal die stuk is of rondslingerend vuilnis? Heb jij hier een scherp oog voor? Je kunt dit soort zaken vanaf 1 mei eenvoudig melden via de online dienst Fixi. De uitvoerende instanties pakken deze meldingen
op en zorgen voor afhandeling. Zo kunnen we met z’n allen zorgen voor een mooie, veilige en
schone leefomgeving!
Zo maak je
een melding via Fixi
Zie jij schade of overlast in de
openbare ruimte? Bijvoorbeeld
een gat in de weg, een kapot
verkeersbord of rotzooi op
straat? Je kunt met Fixi een
melding maken via de app of
de website. Je omschrijft het probleem, voegt de locatie toe en eventueel een foto van de huidige situatie. Fixi stuurt deze melding automatisch door naar de uitvoerende instanties. Zij
gaan vervolgens met de melding aan de slag. Je wordt op de hoogte gehouden én kunt de status van de melding volgen via de Fixi app. Hebben wij nadere vragen, dan nemen we via de
app contact met je op. Bovendien krijg je een notificatie (soms met een foto van de nieuwe
situatie) toegestuurd als het is afgehandeld.
Download de Fixi-app in de App Store
via de website

of Google Play Store

of gebruik Fixi zonder app

Uitslagen tweede Kamerverkiezingen gemeente Stadskanaal

“Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet”
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Even voorstellen: Hilda Broesder
Mijn naam is Hilda Broesder,
woonachtig in Stadskanaal en 57 lentes
jong ;-)
Sinds vorig jaar ben ik lid van het
bestuur van de ChristenUnie.
Daarvoor reeds enige jaren actief in het
promotieteam van Okko (zie foto rechts)
rond de verkiezingen voor de Tweede
Kamer. Voor mij is het belangrijk de
Bijbel als uitgangspunt te hebben: in het
dagelijks leven, in mijn eigen huis en ook
daar buiten.

Bestuurslid Hilda Broesder

In het dagelijks leven ben ik actief met vrijwilligerswerk (bij ouderen en kinderen) en
mantelzorgwerk. Het is gewoonweg fijn om in beweging te zijn, iets voor een ander te doen.
Lezen, musiceren op mijn waldhoorn, wandelen en fietsen: gewoonweg fijn om te doen!
Geloof een stem geven betekent voor mij dan ook ‘in beweging komen en er daadwerkelijk te
zijn voor elkaar!’
Bovenstaande foto is genomen tijdens de laatste campagne op 11 maart tijdens de CU-actie
op de markt in Stadskanaal
Hilda Broesder

Meldt u ook aan!
De gebrekkige kwaliteit van internet op
het platteland is al geruime tijd
onderwerp van gesprek. Wij worden
regelmatig benaderd met het verzoek
initiatieven te ondernemen om snel
internet in het buitengebied te
realiseren. Overheden mogen niet
zomaar financieel bijdragen aan het realiseren van snel internet.
Daarvoor zijn Europese regels opgesteld.
Op dit moment zijn circa 3.000 adressen in Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal niet
aangesloten op de COAX-kabel. Wanneer tenminste circa de helft van deze adressen een betaalde glasvezelaansluiting neemt en een abonnement met een aanbieder afsluit, zal MABIN
tot aanleg overgaan. MABIN wil na de zomervakantie adressen benaderen met een marktconform aanbod. Voor meer informatie volg onderstaande links. Meldt u ook vrijblijvend aan!
www.snelinternetwesterwoldestadskanaal.nl
www.mabingroningen.nl
Raadslid Frits van der Heide
Agenda: Raadsvergadering 12 juni vanaf 14:00 uur (voorjaarsnota & perspectiefnota)
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