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U was me een tijdje kwijt, maar ik ben er weer. Problemen
met enkele onderdelen van mijn lijf noodzaakten mij een
flinke tijd uit de roulatie te gaan. De euvelen zijn nog niet
helemaal opgelost, maar ik kan nu weer rouleren en
pogingen wagen u deelgenoot te maken van mijn hersenspinsels. En er zijn onderwerpen te over om daar met een
glimlach over te spinselen. Bovendien was en is er met mijn
hersenen niets aan de hand, zodat ik er rustig mee kan
spinselen.
Ik wil het eens over de gemeente Goes hebben. Dat is de
gemeente waar KBO-PCOB Goes officieel is gevestigd en
waar ook heel wat van de leden wonen. Die gemeente staat
als dienstverlener graag met de neus vooraan. Ik heb daar in
een wat verder verleden al eens eerder over gespinseld.
Een van hun wervende aandachtspunten is de “betrokkenheid van de burger” bij het gemeentelijke beleid. Ze zijn gek
op contact met hun inwoners en proberen dat op allerlei
manieren waar te maken. De ene keer gebeurt dat met meer
succes dan een andere keer. Dat is niets nieuws onder de
zon, want iedere overheidsinstelling en allerlei andere
diensten die het allerbeste met ons voor zeggen te hebben,
proberen dat. De Goese gemeente heeft er in de jaren zeventig van het vorige millennium al veel werk van gemaakt door
het oprichten van allerlei raden, ook wel functionele raden
genoemd, die het college van B & W en de gemeenteraad
gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen op het
gebied waarvoor zij waren opgericht.

Zo sprak de Sportraad een flink woordje mee als het over
onderwerpen ging, die speciaal met de sport in al zijn
facetten ging. De Culturele Raad deed op intensieve wijze
mee om een goed cultureel leven in de gemeente te
ontwikkelen en de Seniorenraad behartigde de belangen van
onze krasse en minder krasse inwoners.

Zo kon er op het gebied van voorzieningen heel wat bereikt
worden, maar het ging niet altijd van een leien dakje. Het
College en de Raad sputterden ook wel eens tegen en lieten
de gegeven adviezen links liggen en gingen dan hun eigen
gangetje. Door allerlei oorzaken kwam de klad in die
inspraakmogelijkheden en werd er gezocht naar een nieuwe
manier van contact hebben met de gemeentelijke onderdanen.
Daar werd het Burgerpanel voor uitgevonden. Helemaal
niets nieuws, want die bestonden in andere gemeenten in
den lande al langere tijd. Als het College of de Raad het van
belang vinden om op een bepaald onderwerp te weten wat
de burger ervan vindt dan wordt dat via een speciale website
ook aan de burgerij gevraagd. En dan kan iedere burger aan
de vraagstellers zijn of haar zegje doen over wat zij van
bepaalde plannen vinden. Vaak gebeurde dat met succes en
dat bracht het college op de idee om al die adviesraden op te
doeken, dus niet meer in doeken te wikkelen, en alleen nog
af te gaan op wat er vanuit het burgerpanel gesuggereerd
wordt. Allemaal leuk en aardig, maar wat moet een “jongere
burger van 30 of 39 jaren oud” nu vinden van maatregelen
die vooral voor ouderen van belang zijn of waar die
bijzonder belang bij hebben.
Neem bijvoorbeeld verkeersplannen en hoe die zodanig
kunnen worden uitgevoerd dat ze ook ouderen optimale
veiligheid geven. Of plannen die vooral de zorg voor onze
groep betreffen. Daar zijn burgers van jongere leeftijd niet
of nauwelijks in geïnteresseerd. Dan is het belangrijk dat de
stem van de ouderen gehoord wordt. Dat kan het beste via
een adviesraad die gevormd wordt door vrouwen en mannen
uit onze leeftijdsgroep. En dan niet door mensen die de zorg
verlenen, maar door lieden uit de groep zelf. Want zij die de
zorg verlenen, hebben nogal eens de gedachte dat zij het
allerbeste weten wat goed voor ons is.
Het Bondenberaad Groot Goes, de samenwerkingsclub van
de ouderenbonden in de gemeente Goes, heeft dat goed
begrepen en vanaf het moment dat het burgerpanel in zicht
kwam tegen die plannen geageerd. Op allerlei manieren zijn
het College, de Raad en de afzonderlijke leden van de Raad
erop gewezen dat er weer een Seniorenraad moet komen. Er
heerste lange tijd stilte op dit gebied, maar begin februari
mochten we via de krant vernemen dat de gemeenteraad van
mening is dat er een Seniorenraad moet bestaan en dat die
bevolkt moet worden door leden uit de groep zelf.
De gedachte dat deze groep inwoners niet aan de zijlijn
mogen blijven staan, kwam niet alleen vanuit de oppositie-

fracties, maar ook uit de partijen die mede de “gemeentelijke
regering” vormen. Ondanks dat de verantwoordelijk wethouder zei dat, in het geval dat het burgerpanel een advies
geeft waar de gemeentelijke instanties weinig of niets mee
kunnen doen, er nog altijd nader advies kan worden ingewonnen bij vertegenwoordigers uit de betrokken sector. De
meerderheid van de Raad wil echter dat de Seniorenraad
weer opgericht wordt.

Een mooi resultaat maar de strijd is nog lang niet gestreden,
want de zaak is nog niet beklonken. Waakzaamheid blijft
dus nodig of om het met een kop boven een artikel in het
KBO-PCOB Magazine van maart 2022 te zeggen
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