14 juli 2020
Beste bij de Enkhuizer politiek betrokkene,
Een fout is pas een fout als die niet wordt hersteld.
In verkiezingstijd waren wij actief. Daarna zakte de energie in onze politieke vereniging tot het
nulpunt. Uit de krant moesten wij vernemen wat er uit naam van Nieuw Enkhuizen in de
gemeenteraad naar voren is gebracht.
Het wordt tijd dat wij weer een politieke denktank gaan vormen waar de gemeenteraads- en
commissieleden hun inspiratie uit kunnen putten.
Er zijn heel wat voorvallen geweest die onbesproken zijn gebleven:
•
•
•
•
•

•
•
•

Wat is de eventuele meerwaarde (geweest) van het omarmen van Code Oranje?
Wie volgt de commissie- en gemeenteraadsleden op bij hun vertrek?
Wij hebben geen penningmeester meer in het bestuur. Wie betaalt de facturen en zorgt
ervoor dat de contributie van de leden de kas in vloeit?
Waarom is onze website niet actueel?
De gemeente zou dichter bij de burger staan dan de landelijke overheid, maar komt nu geld
te kort. Met name door de falende jeugdzorg? Moeten dan met name de ondernemers en
burgers de dupe worden als de WOZ wordt verhoogd?
Naar verluidt zijn onze collega lokale partijen niet meer mordicus tegen het bundelen van de
krachten. Is dat een pad wat we moeten verkennen?
Functioneert dat raadsbrede akkoord naar behoren?
Met welke uitdagingen kunnen we ons voordeel doen nu de Coronawet een feit is?

Kortom, het wordt tijd dat we de draad weer oppakken en met elkaar van gedachten wisselen.
Ik stuur je hierbij een datumprikker. Vul in op welke dagen vergaderen jou het beste uitkomt. We
proberen dan een ‘lijfelijke’ bijeenkomst te organiseren in het Wapen van Enkhuizen of in buurthuis
IJsselzand.
Of als dat echt niet gaat, krijg je een uitnodiging voor een digitale vergadering via het video
conferencing programma ZOOM.
Met vriendelijke groet,
Dick Hage
secretaris

