Veenendaal, 17 december 2013
Persverklaring Lokaal Veenendaal n.a.v. aftreden wethouder
Bouwmeester
Wethouder Hans Bouwmeester is vandaag, 17 december 2013 afgetreden omdat
de standpunten van het college en de fractie van Lokaal Veenendaal niet langer
verenigbaar zijn ten aanzien van cultuur en sport en de afgelopen maand ten
aanzien van het pop- en cultuurpodium Escape. Lokaal Veenendaal is
teleurgesteld dat het college van burgemeester en wethouders in haar zoektocht
onvoldoende wil heeft getoond om Escape open te houden. Voor Lokaal
Veenendaal is het belangrijk dat Veenendaal de voorzieningen heeft die bij een
plaats van ruim 63.000 inwoners passen. Net als een bibliotheek of muziekschool
hoort een pop- en cultuurpodium daar gewoon bij. Nu het beleid van dit college
er toe leidt dat door de sluiting van Escape onherstelbare schade wordt
toegebracht aan het culturele aanbod in Veenendaal, kunnen wij dit college niet
langer steunen. Daarom heeft Hans Bouwmeester besloten om af te treden.
Hans is bijna vier jaar geleden namens Lokaal Veenendaal als enige wethouder
die niet uit de gemeenteraad kwam tot het college toegetreden. Hij heeft de
decentralisaties van het sociale domein voortvarend opgepakt. Met het Model
Veenendaal heeft hij een visie op de maatschappelijke ondersteuning voor
Veenendalers uitgewerkt en hij was bezig met de invoering daarvan. De
projectleider van Reinaerde gaf recentelijk nog een compliment: “Veenendaal
loopt voorop in de beleidsvorming rondom het gehele sociale domein.” Wij
vinden het daarom erg jammer dat Hans Bouwmeester deze klus niet af kan
maken. Het vertrek van de wethouder is een verlies voor Veenendaal.
Lokaal Veenendaal zal er alles aan doen om samen met de andere fracties in de
Raad het cultuuraanbod in Veenendaal te behouden en Escape van de ondergang
te redden. Wij danken Hans Bouwmeester voor zijn inzet. Wij wensen hem
succes in zijn verdere loopbaan.
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