
 
 
 
 

Nieuws uit de Raadsvergadering van 29 september 2022 
 

Het coalitieakkoord van ODS, CDA en VVD 
heeft de welluidende titel: “Samen Werken, 
Samen Leven, Samen Ontwikkelen” In dit 
coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen 
aangegeven welke thema’s voor hun de 
komende jaren belangrijk zijn.  
 

Genoemde thema’s sluiten goed aan bij de 
wensen van GBS, al ontbreekt er een duidelijke 
ambitie op het gebied van de zorg, hetgeen wij 
als zorgelijk ervaren.   
 

De coalitie heeft haar ambities weliswaar 
uitgesproken maar er ontbreekt een duidelijke 
visie de coalitie hoopt over waar we over vier 
jaar als Stede Broec zullen staan en wat er dan 
moet zijn bereikt!  
 

Is de woningnood onder jongeren tegen die tijd 
dan opgelost? Hoe zit het met de problematiek 
rond de vergrijzing? Zijn de knelpunten in de 
kosten jeugdzorg en de oorlog in Oekraïne de 
enige zaken die op dit moment van negatieve 
invloed zijn? Of zijn er nog andere zaken die 
van groot belang zijn?  
 

Daarom zijn we benieuwd hoe deze nieuwe 
coalitie zich als bereikbare en meedenkende 
partner voor bewoners gaat ontwikkelen. 
Geldt deze opstelling ook voor de relatie met 
de oppositie of denkt men de oppositie niet 
nodig te zullen hebben. Als GBS willen wij ook 
de ruimte krijgen om mee te kunnen denken. 

Desondanks zijn we gematigd optimistisch. 
Uiteraard zullen we als GBS onze input leveren 
en daar waar nodig kritisch zijn. De prioriteiten 
liggen voor GBS bij de ouderen-, buurt- en 
jeugdzorg, woningbouw voor jongeren en 
andere éénpersoonshuishoudens, de veiligheid 
op straat, onderhoud van het groen, de wegen 
en trottoirs en de bouw van zogenaamde 
Integrale Kindcentra, met als eerste die in Plan 
Zuid.  
 

Daarnaast vinden we dat kleine windmolens bij 
bedrijven binnen het bouwblok gerealiseerd 
mogen worden, mits de energieopbrengst 
binnen het eigen bedrijf gebruikt wordt. Want 
GBS is voor de ontwikkeling van meer zelf-
voorzienigheid op energiegebied voor onze 
bedrijven. 
 

ABWF (Afval Beheer West-Friesland)  
Onze gemeente is samen met zes andere 
gemeenten in West-Friesland nog steeds 
verantwoordelijk voor eventuele milieuschade 
vanuit de oude vuilstort in Westwoud. 
 
Hiervoor is in het verleden geld gereserveerd, 
wat overgebleven was uit de toenmalige 
exploitatie van onze voormalige vuilstort. Deze 
reservering moet echter wel jaarlijks opnieuw 
bekrachtigd worden en daar is GBS uiteraard 
mee akkoord gegaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 


