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Gedonder in wijk Kloosterveen

3 Motie van wantrouwen
tegen voorzitter wijkver-
eniging
3 ’Gesjoemel met gemeen-
schapsgeld en incapabel
bestuur’

De gemoederen in de Asser

Door Henk Wollerich
Assen De gemoederen in de Asser

nieuwbouwwijk Kloosterveen zijn

hoog opgelopen door een conflict

binnen de wijkvereniging. Tussen

voor- en tegenstanders kwam het

vorige week bijna tot een handge-

meen tijdens de ledenvergadering.

Oud-bestuursleden en verontruste

ledenwilden uit onvrede eenmotie

van wantrouwen indienen tegen

het zittende bestuur en vooral

voorzitter Carla van der Zwaag.

Het bestuur van de wijkvereni-

ging Kloosterveen lijkt op een dui-

ventil. Binnen enkelemaanden zijn

zeven bestuursleden aangetreden

en nog sneller weer opgestapt. Dat

komt volgens ex-bestuursleden en

ontevreden leden door het autori-

taire optreden van Van der Zwaag,

die zij volstrekt incapabel vinden.

Verder wordt het huidige be-

stuur beticht van gesjoemel met

gemeenschapsgeld. De tegenstan-

ders wijzen er op dat de huidige vi-

cevoorzitter niet in Kloosterveen,

maar in de wijk Peelo woont. Hij is

beheerder van de website van

Kloosterveen en krijgt hiervoor

1000 euro. Ook wordt, aldus de op-

posanten, geen opening van zaken

gegeven over de financiële gang

van zaken. "Als wijkbewoner is dat

wel het minste waar je recht op

hebt", aldus een van hen.

Twintig oud-bestuursleden en

verontruste leden hebben een peti-

tie en motie van wantrouwen on-

dertekend om hun onvrede over de

gang van zaken kracht bij te zetten.

Nog deze week hebben zij een ge-

sprek met wethouder Maurice

Hoogeveen (D66) om hem van de

problemen op de hoogte te stellen.

Van der Zwaag wil inhoudelijk

niet op de aantijgingen reageren.

"Dan gaan we met modder gooien

en daar heb ik geen behoefte aan.

We gaan dit uitzoeken en vervol-

gens samen met iedereen aan tafel

om de zaak uit te spreken. Dat gaat

op korte termijn gebeuren."

Volgens de voorzitter is van een

handgemeen geen sprake geweest.

"Het waswel een tumultueuze ver-

gadering. Oud-bestuursleden had-

den hun verhaal gedaan en stapten

vervolgens op. Een tijdje later kwa-

men ze terug en wilden ze weer

mee vergaderen.Maar zowerkt het

niet. Dat gaf wat tumult."

@ henk.wollerich@dvhn.nl

Ð Kloosterveen vanuit de lucht.


