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Bankrekening: 32 11 14876 Rabo Gasselternijveen - KvK 40047243 

 

Goedenavond, mijn naam is Robin Ketelaars en ik ben voorzitter van de Belangenvereniging 
Drouwenerveen en Bronnegerveen. Sinds de acht jaren dat ik in Drouwenerveen woon heb ik het 
dorpsleven als zeer aangenaam ervaren. Drouwenerveen mag een voorbeeld zijn van samenwerking 
tussen mensen die met elkaar een prettige leefomgeving willen creëren. 
 
Nu in Kern en Kader wordt aangegeven dat er op het financieel vlak een aantal bezuinigingen moeten 
worden doorgevoerd, kan de gemeente weer een puntje zuigen aan het oplossend vermogen van 
Drouwenerveen. Zoals in het verleden de inwoners van Drouwenerveen de school al behoedden voor 
sluiting is ook dit keer weer alles in het werk gezet om alternatieven aan te dragen om sluiting te 
voorkomen. 
Zoals u van mijn medebewoners gehoord heeft en zult horen is voor de bezuinigingsronde van de 
gemeente een duidelijk alternatief voorhanden. De zelfwerkzaamheid van onze burgers is hier de spil van.  
 
De bezuinigingen van de gemeente zouden niet al te gemakkelijk moeten worden uitgedrukt zoals “wat 
kost het ons” en “wat levert het ons aan geld op”, maar op meer omvattende kaders zoals. Hoe 
zelfredzaam is een kern? Wat is de invloed van de kern op de omliggende kernen? Hoe evenwichtig is de 
bevolkingssamenstelling van een kern?  En: Wat is de invloed van maatregelen op die kern? 
 
Wat wij weten in Drouwenerveen is dat de evenwichtige samenstelling van het inwoneraantal scheef 
getrokken zal worden wanneer de basisschool zal verdwijnen uit Drouwenerveen. Een aantal ouders zijn 
juist in Drouwenerveen komen wonen omdat de school op fietsafstand is binnen de landelijke omgeving 
waar de ouders graag willen wonen. Dit zou ook een reden kunnen zijn van vertrek uit Drouwenerveen. 
Een bijkomend effect zal zijn dat het dorpshuis, dat nu zelf de broek op kan houden, in problemen komt 
doordat er een gebrek zal komen aan vrijwilligers (meestal ouders van schoolgaande kinderen) om het 
dorpshuis draaiende te houden. Het verdwijnen van de school raakt ons dan ook in een breder verband.  
 
Bezuinigen zijn vervelend stelt u, en kom maar met alternatieven. Wij hebben wel alternatieven, maar wat 
wij zelf niet kunnen vragen wij aan u als aanvulling op onze suggesties. Wij wachten jullie voorstellen af. 
Het voorstel van Riek Bakker voor de vitalisering van de veenkoloniën wordt in Kern en Kader in ieder 
geval af geschoten op deze manier. 
 
Vanuit Drouwenerveen kunt u in ieder geval onze alternatieve begroting tegemoet zien. Een gemeente 
zou ook moeten inzetten op moderne zaken zoals Internet. Het is jammer voor de bibliobus, maar via de 
Internetaansluiting van de scholen zouden de kinderen boeken kunnen bestellen, die eens per week 
afgehaald kunnen worden bij de dichtstbijzijnde bibliotheek. Deze virtuele bibliotheekaansluiting levert 
voor veel scholen en dorpen meerwaarde op en zeker ook voor multifunctionele centra. De gemeente zal 
het minder geld kosten. 
 
http://www.bibliotheekborger.nl/  [menu]>[service][aanvragen][aanvragen via internet] 
 
Waarde gemeentegenoten, Ik vertrouw er op dat deze hoorzittingen bij u slapeloze nachten zullen 
veroorzaken en u daadwerkelijk het licht gaat zien aangaande de leefbaarheid in de kleine kernen. 
Mogelijk kunt u de boel steunen door zelf uw bureau schoon te maken, uw kantoorprullenbak in u eigen 
huisvuilcontainer te legen en corveedienst in te stellen bij alle gemeentelijke instellingen, zodat daar 
alvast een besparing van een hoop Euri te behalen is. 

 


