‘We Doen Wat We Zeggen’ (WDWWZ) is een Dinkellandse Politieke
Partij die de kracht vanhet argument de doorslag laat geven
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Aan de Regioraad van de Regio Twente
Geachte dames en heren,
WDWWZ vindt dat de gemeente Dinkelland uit de Regio Twente moet stappen en de ruim 3,5
miljoen euro die als bijdrage aan de ‘Agenda van Twente’ is verstrekt terugbetaald moet worden.
De reden dat Dinkelland niets meer te zoeken heeft bij de Regio Twente is dat de politieke en
democratische legitimatie ontbreekt en dat deze instantie door het verliezen van de WGR-plusstatus geen enkele toegevoegde waarde meer heeft.
WDWWZ is tegen gedwongen winkelnerin g en vindt dat de gemeente Dinkelland door de
samenwerking met Tubbergen en de oprichting van ‘Noaberkracht’ over voldoende bestuurskracht
beschikt om een goede dienstverlening aan de burgers te kunnen verlenen.
De Regio Twente voegt niets toe en kost derhalve alleen maar geld.
WDWWZ heeft er ook geen vertrouwen in dat de komst van een Twente Raad een bijdrage levert
aan een betere regionale samenwerking. Deze raad zou uit 100 leden moeten bestaan. Dat worden
oeverloze vergaderingen zonder dat dit iets concreet oplevert. WDWWZ doet niet mee aan Poolse
landdagen.
Zodra het lidmaatschap is beéindigd wil WDWWZ dat de genoemde 3,5 miljoen terug gaat naar
Dinkelland. Dat is geld van de Dinkellanders.
Het steekt WDWWZ enorm dat de Regio Twente de gemeente Hellendoorn wel een bijdrage uit de
pot van de Agenda van Twente heeft gegeven als bijdrage in de kosten van het zwembad en
Dinkelland voor hetzelfde doel niets krijgt. Hier wordt gemeten met twee maten.
Alleen al om die reden heeft Dinkelland niets meer te zoeken bij de Regio Twente.
WDWWZ verzoekt de secretaris om deze brief te agenderen voor de Regio Raadsvergadering van
12 februari. Is het ook mogelijk om het woord te voeren over deze brief?
Ik ga er vanuit dat U deze brief serieus neemt door hier inhoudelijk op in te gaan.
Met de meeste hoogachting,
R. Leget, voorzitter en lijsttrekker van WDWWZ

