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Geacht College,
Als fractie hebben we een afschrift gelezen van de brief aan u gericht, verzonden door de
stichting Oald Heldern De Noaberschop. Zij spreken hun teleurstelling uit als organiserende
vereniging dat u besloten heeft om in 2014 en volgende jaren de afvoer- en stortkosten van
de paasvuurresten niet voor uw rekening te nemen. Met gevolg dat de stichting aangeeft dat
het voor hen niet meer mogelijk is het paasvuur in Hellendoorn te organiseren.
Ook wordt er aangegeven dat het ontsteken en branden van het paasvuur op een toekomst
bestendige plaats is gecreëerd met inzet van meerdere organisaties in het plan Visschebelt
Koemaste. Dit van oudsher bekende gebruik door de inzet van vele vrijwilligers in stand
wordt gehouden. Vrijwilligers die hun tijd en inzet besteden als verkeersregelaars, het
zorgen voor bewegwijzering, controle op aanvoer hout en bewaking bij het paasvuur en
verdere. Dit alles om de kosten te drukken door zelfwerkzaamheden. Het paasvuur vervult
een belangrijke functie rondom de Pasen, een oude traditie die door veel inwoners van
omliggende wijken massaal bezocht wordt en zorgt voor verbroedering.
Geacht College wij weten dat het een voortvloeisel is uit de kadernota. Bezuinigingen treffen
meerdere organisaties en verenigingen. Uit contact met de stichting werd ons aangegeven
dat uw besluit als College zonder vooroverleg verzonden is.
Als fractie van GemeenteBelangen hebben wij tijdens de begrotingsvergadering van vorig
jaar onze algemene beschouwing de titel, De Samenleving mee gegeven. Daarin
aangegeven dat vooraf communicatie/overleg met onder andere vrijwilligers organisaties
van groot belang is om draagvlak te creëren in het kader van bezuinigingen. Met elkaar na te
denken en te komen tot eventuele oplossingen.
Vanuit dit kader wil GemeenteBelangen graag vernemen hoe u omgaat met deze brief van
de stichting? Of u bereid bent om in contact te treden met de stichting? Graag zien wij uw
antwoord te gemoed tijdens de Raadsvergadering van 29 oktober 2013. Wij weten dat het
een volle agenda is. Maar afhankelijk van uw antwoord hebben wij de mogelijkheid dit
onderwerp nog bij de behandeling van de begroting 2014 te betrekken.
Met vriendelijke groet,
fractie van GemeenteBelangen,

J.Veneman

