met elkaar  voor elkaar
Wat brengt de toekomst Rozendaal?
De toekomst ligt voor ons. We moeten het met elkaar en voor elkaar doen en dat moeten we
samen willen doen. 2017 en de jaren erna komen eraan en daar gaat het hier en nu om. De
politiek in Rozendaal gaat om de burgers en wat zij willen. BGR communiceert frequent met die
burgers, peilt daarvoor meningen en laat de stem van vele Rozendalers horen in de Gemeenteraad.
Volgens eerdere enquêtes van de BGR wil de burger een veilig dorp, een goed leefklimaat met alle
moderne voorzieningen voor jong en oud, goed onderhouden groen, goede wegen, veilige
fietspaden, trottoirs en verlichting. Klassieke zorgtaken van de gemeente.
Daarvoor is nodig dat duidelijk en transparant wordt bestuurd, met moderne
communicatiemiddelen en een altijd bereikbare overheid, die snel en goed kan worden bereikt en
aangesproken door burgers. Belangrijk voor Rozendalers is snel en zorgvuldig onderhoud van de
leefomgeving en de openbare ruimte en een snelle interventie bij onveiligheid, gladheid en onrust.
Die gewenste snelheid bereik je ook door elkaar te kennen en te vinden, waarbij apps, goede wifi,
glasvezelnetwerk, domotica en een echt jeugdhonk zeker zouden helpen. De mooi verbouwde
Serre vervult al een verbindende rol. De door de BGR geïntroduceerde VeiligheidsAPP is een goed
voorbeeld. Ongekend snel hebben al meer dan 200 burgers zich gemeld. De betrokkenheid bij
veiligheid blijkt ongekend hoog.
Onze suggesties voor 2017 en later: Jeugdhonk in de oude Torckschool. Ontwikkel plannen voor de
bouw van seniorenwoningen met inpandige winkels, vlak bij een bushalte. ZZP-ers: een grote
groep binnen Rozendaal met specifieke behoeften zoals snel internet, goede telefoonverbindingen
en een gecombineerde ontmoetings- & werkplek. Heeft het gemeentehuis nog ruimte of is de
Torckschool daar geschikt voor? Meer geld en aandacht voor onze monumenten en een actief
stimuleringsbeleid voor nieuwe duurzame vormen van energie, daar loopt de BGR warm voor.
De BGR ziet voor zulk soort ontwikkelingen in 2017 en volgende jaren niet veel gelden
gereserveerd in de begroting en dat spijt ons.
De begroting is conform wet sluitend. Dit onder meer door structurele jaarlijkse onttrekkingen aan
de reserves.
Is dit alles genoeg voor de toekomst van Rozendaal en kunnen de toekomstige ontwikkelingen in
onze omgeving op gebieden van energie, veiligheid, wonen welzijn & zorg worden bekostigd? Komt
de jeugd voldoende aan haar trekken in Rozendaal en is er nog financiële ruimte om als gemeente
bij te blijven bij technische ontwikkelingen en burgerparticipatie?
BGR vindt geen toekomstvisie in de programmabegroting en wacht met smart op het toekomstplan
voor de gemeentelijke organisatie.
Tot slot nog enkele hartenkreten van de BGR:



Stop met het bezuinigen op groenonderhoud en de maaibeurten (weet u nog dat Rozendaal
ooit groenste dorp van Europa was?).
Informeer de bewoners van Rozendaal vooral eerlijk en open over alle belangrijke zaken die
het voortbestaan van Rozendaal als zelfstandige gemeente betreffen.
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Ontwikkel een visie voor de toekomst van Rozendaal waarbij de belangen van alle
Rozendalers op een evenwichtige basis worden gewogen en leg vooral duidelijk en objectief
uit waarom bepaalde keuzes gemaakt worden.
Ga zorgvuldig en verantwoord om met de financiële reserves van onze gemeente en ga
hierbij vooral uit van een breed gedragen toekomstvisie in het belang van al onze inwoners.
Kortom bewijs onze gemeente een dienst door met elkaar er voor elkaar te zorgen dat ons
mooie dorp Rozendaal een in alle opzichten gezonde toekomst tegemoet gaat…

Nu de daden nog!
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