Deadline ?!
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Beste Mensen
Al weer flyer no. 7 van Burgerforum
Handtekeningactie tegen huisvestingbeleid Domijn
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Alle acties tot dusverre, inclusief de bijeenkomst in Overdinkel, hebben er niet toe geleid dat Domijn af wil stappen van het gewraakte lotingsysteem. Domijn geeft als
reactie dat er in haar optiek voldoende mogelijkheden zijn om interventies te plegen op
het lotingsysteem, waardoor er geen mensen tussen wal en schip hoeven te vallen.
Burgerforum is het hier niet mee eens en is voorstander van een ander
toewijzingssysteem, denk daarbij aan het inschrijfsysteem zoals Losser dat vroeger
ook kende.
De instroom van buitenaf is groot. De cijfers over de laatste 5 jaar spreken duidelijke
taal. In Overdinkel kwam 41 %, in Losser 33% en in De Lutte 44% van de nieuwe
huurders van buiten de gemeente Losser.
De weerstand in de gemeente Losser tégen het huidige systeem is overduidelijk en
blijkt uit de vele reacties die bijna dagelijks bij Burgerforum binnen komen. Vanuit de
bevolking kwam dan ook de roep om een handtekeningenactie, zowel van jong als van
oud. Burgerforum heeft die handschoen graag opgepakt. Een sterk signaal vanuit de
bevolking is wellicht de enige mogelijkheid om Domijn overstag te laten gaan en te
laten luisteren naar de geluiden vanuit de samenleving. Een eerste aanzet is al
gegeven. Daarbij ziet Burgerforum ook duidelijk een rol voor de jeugd weggelegd
waarvan Domijn zo stellig beweert dat die geen belangstelling hebben voor woningen
in onze gemeente. De eerste handtekeningen hebben we al binnen. We doen een
beroep op iedereen die het met ons eens is om actief handtekeningen te verzamelen.
Als u ons belt of mailt, zorgen wij dat u een formulier krijgt. Als ieder binnen zijn eigen
kring handtekeningen verzamelt, kunnen we tot een prachtig resultaat komen.
Het is de bedoeling dat de handtekeningen aan dhr. Salverda, algemeen directeur van
Domijn, aangeboden gaan worden. Dat willen we graag sámen met een aantal
inwoners van onze gemeente gaan doen.
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In Losser zijn de inbraken vorig jaar fors toegenomen, met name op het
platteland. Maar ook (elektrische)fietsen zijn gewild door het dievengilde.
Het is in feite toch van den gekke dat we de (elektrische) fiets aan de
ketting moeten leggen en ons huis moeten barricaderen om ons bezit veilig te stellen. Wat zijn de gevolgen van het overgaan naar nationale politie? Er zou daardoor efficiënter gewerkt kunnen worden en er zou minder
papierwerk en meer tijd voor straat– en recherchewerk komen.
Onze inwoners blijven echter melden weinig blauw op straat te zien. Het is
té gemakkelijk dit af te doen als een gevoel dat leeft en niet gestaafd
wordt door feiten. Zaak om vinger aan de pols te houden.

Besparing en kosten samenvoeging bedrijfsvoering Enschede
Onderstaand geven wij u de cijfers zoals wij die van de gemeente zélf hebben gekregen. U kunt dan uw eigen oordeel vormen of we nu echt de door het CDA en VVD
gemelde € 600.000 besparing gehaald hebben of niet!
Geraamde
besparing
Gerealiseerde
besparing

2011
150.000

2012
375.000

2013
630.000

2014
630.000

2015
630.000

2016
630.000

2017 ev
630.000

165.000

285.000

460.000

530.000*

570.000*

600.000*

600.000*

*moet nog gerealiseerd worden
Voor de inkoop van de diensten betaalden we Enschede in 2012

€ 4.626.993,-

Geraamde transitiekosten aan Enschede

€

850.819,-

Tot nu toe betaalde transitiekosten

€

578.077,-

Plus de kosten die we als gemeente anders ook hadden gehad

€

418.560,-

Tot zover de cijfers. Dat betekent dat we per eind 2013 nog € 823.000.- in de min staan, als we uitgaan van
wat ons beloofd is. Maar daarmee zijn we er nog niet. Er is minder personeel en er is leegstand in het
gemeentehuis. Dat betekent extra doorbelasting van de overheadkosten op de overgebleven afdelingen.
Om welke bedragen het precies gaat is onduidelijk. Daarom wil de gemeente nu zoveel mogelijk ruimtes
gaan verhuren, o.a. door er een Kulturhus van te maken. Doel is om de exploitatie van het gemeentehuis
daarmee zoveel mogelijk sluitend te krijgen. En daarmee komen we op het Kulturhus Losser.

Kulturhus Losser
Laat duidelijk zijn dat Burgerforum altijd voorstander is geweest van een fusie van sociaal cultureel werk,
bibliotheek en muziekschool. Met als uitgangspunt samen op één locatie, een smallere organisatie, waarin
efficiënter gewerkt wordt. Of dit kan landen in het gemeentehuis hangt -wat ons betreft- ook af van de
financiële onderbouwing die straks door het college gegeven gaat worden. We willen eerst een goede
kosten-baten analyse zien. Bovendien verdwijnt mét de muziekschool ook de grote zaal waar diverse
verenigingen (toneel-muziek- e.a.) gebruik van maken. Hoe wil de gemeente dát gaan oplossen?
Dat brengt ons bij het Kulturhus Overdinkel.
Van het indertijd gepresenteerde ideaalplaatje is weinig meer over? Eigenlijk is het nog alleen maar het aan
elkaar koppelen van bestaande gebouwen. Wat is nog de meerwaarde? Wij zien die niet meer.

Aloysiuslocatie
Burgerforum vindt het onzinnig om een nieuwe supermarkt te gaan bouwen op
het terrein van de Aloysiuslocatie. Dat getuigt niet van realiteitszin en visie in
deze tijd van leegstand en toename van internetverkopen. Een aantrekkelijk
centrum krijg je niet door méér winkels, maar door meer kwaliteit in het
centrum, ook in de openbare ruimte.
Regeren is vooruitzien!

De handtekeningenactie voor een ander huurtoewijzingssysteem
dan het lotingsysteem dat Domijn hanteert loopt. Wilt u ons helpen
met het verzamelen van zoveel mogelijk handtekeningen.
Bel of mail dan en we zorgen dat u een exemplaar krijgt.
Kijk ook
website www.burgerforum.com.
Ook zijn wij op facebook en twitter te volgen.
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BURGERFORUM……...Poltiek dicht bij de burger!

