
                                                                                                                                 
Gemeente Súdwest-Fryslân.   
T.a.v. Burgemeester (Wethouders)  en Fractievoorzitters 
Postbus 10.000,  
8600 HA Sneek 
 
Sneek  : 3-02-2018 
Onderwerp : Hete lente koele zomer? 
 
Geachte Burgemeester (Wethouders) en Fractievoorzitters, 
 
Er is door de raadsleden een budget beschikbaar gesteld van € 235.000,= voor een onderzoek naar 
ontmoetingscentrums (deltaplan). De uitkomst hiervan is naar onze zienswijze al bekend bij de 
ambtelijke laag van uw gemeente. Als wijkvereniging zijn wij meerdere malen gevraagd  om als pilot 
deel te nemen aan dit onderzoek. Wij zijn van mening dat er onnodig veel geld opgesoupeerd wordt, 
alleen om de ambtelijke laag buiten de verantwoordelijke invloedssfeer te houden. 
 
Waarom een onderzoek als alle relevantie wel bekend is bij de ambtelijke laag van de gemeente? 
U weet toch zelf ook wel dat; 

 de bezettingsgraad van het MFC De Spil op werkdagen tussen 8.30 - 16.30 uur >60% is en in 
het tijdvak van 19.00 - 22.30 uur >95%. Dit zijn percentages die een gemiddeld bedrijf en 
volgens ons ook de gemeente Sudwest Fryslân niet haalt. 

 de bezettingsgraad van de sportzaal op werkdagen tussen 13.30 - 22.00uur > 90% is en op 
zondag ook gebruikt wordt van 11.30- 15.30uur.  

 het MFC De Spil gebouwd is onder de gestelde eisen voor utiliteitsbouw. U kunt het MFC De 
Spil daardoor vergelijken met het recent gerenoveerde raadhuis van Wymbritseradeel aan de 
Marktstraat in Sneek. 

 uw medewerkers (zelfs met de wethouder erbij) alles kunnen en mogen zeggen zolang het 
geen raadsbesluit is.  

 wij ons cash geld  > € 125.000,00,  gedeeltelijk willen inzetten voor het verduurzamen van het 
MFC.  

 wij ondanks dat uw medewerkers in de ambtelijke laag door ons geïnformeerd zijn, niet 
willen meewerken aan het onderzoek naar ontmoetingscentrums (Deltaplan) en wij hiervoor 
toch een uitnodiging hebben gekregen. Het zal u nu vast wel duidelijk zijn dat Wijkvereniging 
De Spil niet deelneemt aan het onderzoek.  

 het Wijkpanel Tinga in overleg met medewerkers uit de ambtelijke laag en de wethouder 6 
november jl. een informatie avond hebben georganiseerd. Er voor deze bijeenkomst ruim 160 
bewoners van Tinga aanwezig waren om geïnformeerd te worden over de resultaten van uw 
medewerkers en dat de wethouder zonder opgave van reden om 1 minuut voor twaalf heeft 
afgezegd. Het heeft er nu alle schijn van dat de inzet van anderhalf jaar, door uw 
medewerkers voor niets is geweest en dat deze 160  bewoners tijdens deze avond voor de 
gek zijn gehouden en niet serieus worden genomen. (de reden om 1 minuut voor twaalf af te 
zeggen is ons nu wel bekend)  

 een recent gehouden informatieavond voor bewoners aan de Paardenbloem/Penningkruid 
georganiseerd door professionals van Accolade en medewerkers uit de ambtelijke laag (6 st. 
aanwezig), is slechts door 1 bewoner bezocht. Wij denken dat u het nu ook vast niet raar 
vindt dat de inwoners uit uw gemeente de medewerkers uit de ambtelijke laag van de 
Gemeente Súdwest-Fryslân niet meer serieus nemen.  

 
Tot slot ter info: wij zijn bezig met de voorbereidingen voor een journalistiek onderzoek waarvoor wij 
hulp aangeboden hebben gekregen van professionals op dit vakgebied. Binnenkort zult u hierover via 
de media (regionaal en landelijk) geïnformeerd worden.  



 
Hoogachtend, 
 
 
 
Dagelijks bestuur wijkvereniging De Spil 
Molenkrite 169 
8608 WD Sneek 
 
 
 


