
Manifest Open voor elkaar

Het is in meer dan één opzicht een wazige klus: het bespreken en bepalen van de trends over een periode 
van bijna 20 jaar geeft een Jules Verne gevoel? Hoe zullen wij, die eraan hebben deelgenomen, er in 2030 
op terug kijken?

Dan de bespreking ervan in meerdere bijeenkomsten door de raden van alle AV gemeenten: is dat een 
wedstrijdje voor de raadsleden(wie kan het meest zijn mening op de voorgrond krijgen) of is het nu juist het 
toppunt van democratie (iedereen kan zijn zegje doen).

Er is geen mogelijkheid voor raden om te amenderen , er kan enkel vastgesteld of verworpen worden. Op 
zich te begrijpen, want anders wordt het een ingewikkeld en langdurig proces. Met ook nog eens het risico, 
dat de tegenstellingen, die ook bij de bijeenkomst op 15 februari duidelijk waren: stedelijk-platteland, stad-
kleine kern, alleen maar sterker naar voren komen en er in resulteren, dat het document een tandeloze tijger 
wordt. Dan zouden we niet veel opgeschoten zijn. Toch gaat het ook tegen mijn raadslidgevoel in: wordt het 
zo wel iets van onszelf, waar we ons in herkennen of is het een stuk met afstand, voor de colleges en het 
regiobureau.

Wat wij wel heel goed vinden is dat dit manifest nadrukkelijk alle geledingen heeft proberen mee te nemen: 
niet allen openbaar bestuur, maar juist ook maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven. Heel belangrijk dat 
ook van daar uit inbreng is geleverd en het is van belang dat herkenbaar terug te laten komen

Als gezamenlijke ChristenUnie fracties in de regio hebben we gemeend onze inbreng te moeten bundelen. 
Juist als fracties uit heel verschillende gemeenten, hebben we aan de hand van dit manifest geprobeerd 
naast het eigenbelang het regionale belang te zien. Vanuit het besef, dat wat goed is voor de regio, 
uiteindelijk ook goed moet zijn voor de individuele gemeenten: dat we elkaar een eigen positie moeten 
gunnen en niet allemaal hetzelfde, los van elkaar moeten gaan doen. Maar ook met de behoefte, dat wat wij 
belangrijk vinden, de eigenheid van de AV, zo stevig mogelijk vast te houden

We hebben een eigen manifest geschreven, dat we ook breed onder de aandacht hebben geprobeerd te 
brengen.

Daarin hebben we de oorspronkelijke Visie 2030 op een aantal punten toch kritisch willen bijstellen en als we 
dan naar het voorliggend stuk kijken, vooral de wijzigingen, dan zijn wij eigenlijk heel tevreden.

Veel van onze nuanceringen, vinden we hier terug. 

Om een paar te noemen:
! Een regio waar een balans is gevonden tussen nieuwe dynamiek en de kwaliteit van de samenleving

! Toevoeging onder Zorg en Welzijn: “Voor degene die niet in staat zijn de zorg te organiseren biedt 
de overheid een vangnet”.

Onze fractie kan dus leven met dit manifest en zal ook in de toekomst de ontwikkelingen ervan betrokken 
volgen.


