Geachte voorzitter, college, raadsleden en andere toehoorders

Ik ben Sjaak Verstegen, ben o.a. lid van het kernteam MFA maar spreek op persoonlijke titel.
Geachte raadsleden, U gaat zo dadelijk beslissen over het wel of niet realiseren van een MFA
voor Vierlingsbeek-Groeningen. U kunt nee zeggen en het verder overlaten aan de nieuwe
gemeente Land van Cuijk, U brandt uw vingers niet, de wethouder heeft haar best gedaan, uw
raad verkondigt dat dit de enige mogelijke en meest verantwoorde beslissing was en u kunt
straks voldaan naar huis.
U voldaan naar huis maar Vierlingsbeek-Groeningen met een flinke kater, het is dan diep en diep
triest dat we geen JA hebben van de raad van Boxmeer. Wat vertellen we dan thuis?
-

-

-

Er is een prachtig, doordacht, eerlijk plan, de enigste mogelijkheid voor een
toekomstbestendig en levensvatbaar MFA
Er is verder geen reëel alternatief
Vertellen wij thuis dat we nu en in de toekomst zonder grote zaal zitten en dat vele
verenigingen maar ook overige grote zaal-behoeftigen het kunnen vergeten in
Vierlingsbeek-Groeningen.
Vertellen we thuis dat dit komt omdat een Gemeenteraad zich een rad voor haar ogen
heeft laten draaien door individueel, ongenuanceerde, ongefundeerde schrijverij.
Vertellen we thuis dat verantwoordelijk wethouder naar buiten zegt, het beste voor te
hebben met Vierlingsbeek maar dat wij er nog weinig van gemerkt hebben.
Vertellen wij thuis dat we ons als kernwerkgroep het snot voor de ogen hebben gewerkt
om telkens en opnieuw met rapporten, onderbouwingen en antwoorden te komen.
Vertellen we thuis, dat deze werkgroep, maar ook alle werkgroepen die we hebben gehad
om tot dit fantastische resultaat te komen, bij een neen nu, opstapt. Het rapport gaat de
la in, zou niet weten wie dit er nog ooit uit haalt. De helft van Vierlingsbeek, die hier aan
meegewerkt heeft, in ieder geval niet.
Vertellen we thuis dat als het straks een nee wordt, U college U raad Vierlingsbeek en
Groeningen, een sprankelend en enthousiast dorp als een baksteen hebt laat vallen.

Echter wordt het straks een volmondig Ja, groen licht, dan hoeven we bovenstaand niet thuis te
vertellen. We zijn er even bang voor geweest. Dan kunnen we zeggen het getuigt van daadkracht
en visie waaraan beleid gekoppeld kan worden en waar u met recht trots op mag zijn. Ú, beste
raadsleden, heeft dan een belangrijke aanzet gegeven om plattelandskernen levensvatbaar te
laten blijven in de toekomst en ………..we krijgen weer een grote zaal en een schittert MFA.
Mocht de provincie nog twijfelen, we gaan graag met de wethouder mee naar Den Bosch. Een
app’je en we hebben twee bussen vol.
Afsluitend, ik hoor nu te zeggen, Raad, ik wens u veel wijsheid toe.
Welnu, laat ik u vragen, gebruik uw verstand.
Dank u wel voor uw aandacht

