
‘Dat zal zo’n vaart niet lopen’ !! 

Dat is vaak de reactie van mensen wanneer ze lezen of horen dat de bibliotheek, 

muziekschool, Bolder en de peuterspeelzalen komen te verdwijnen als de bezuinigingen 

doorgaan.  

Maar het feit ligt er; zeker de bibliotheek en peuterspeelzaal “de Kladdegatjes” op Marken 

staan onder enorme druk. De peuterspeelzalen zouden in eerste instantie in drie jaar tijd 

gekort worden naar nul … Maar na heel veel overleg, vergaderingen met politiek, lobbyen, 

brieven schrijven en actie voeren, behouden we nu mogelijk toch een deel van onze 

subsidie. Dit is al positief nieuws, maar… helaas niet toereikend genoeg om onze 

peuterspeelzaal open te houden! We hebben onze huidige subsidie echt hard nodig! 

 JA, het helpt wel als u uw stem laat horen! 

En JA, we hebben uw steun nog even heel hard nodig! 

Veel partijen ondersteunen onze actie: 

Basisscholen, politieke partijen als CDA, Groen Links en SP, Stichting MEE, de SMD 

Zaanstreek Waterland, Dorpshuis het Trefpunt, Bernard Nieuwetijt College, Stichting 

Wonen Plus, Waterland Archief, Vluchtelingenwerk, KANS en Kerkplein Waterland. 

In een gemeente als Waterland is het toch ondenkbaar dat u straks niet meer naar de 

bibliotheek kunt, dat uw kinderen geen boeken meer kunnen lenen, dat de peuters geen 

peuterspeelzaal meer hebben en het voortbestaan van ons dorpshuis onzeker wordt..     

Dat kunnen en willen wij toch niet laten gebeuren??!! 

Al die jaren vrijwilligerswerk…..WEG = WEG EN KOMT NIET MEER TERUG!!!  

 

Dat de Gemeente moet bezuiniging is begrijpelijk, maar laat daardoor niet de o zo 

belangrijke welzijnsinstellingen op Marken en in Waterland verdwijnen… 

Woensdag 17 oktober zullen het CDA, Groenlinks en de SP hun tegenbegroting presenteren 

en daar zullen ook de besturen van de peuterspeelzaal, bibliotheek en Bolder nogmaals  

hun zorgen uiten naar de coalitie van Gemeente Waterland. Maar om die te overtuigen 

bent u hard nodig, uw aanwezigheid kan het keerpunt in deze onderhandelingen worden!! 

Hoe meer mensen er aanwezig zijn, hoe meer druk er kan worden uitgeoefend! 

  KOMT DUS ALLEN OP WOENSDAGAVOND 17 OKTOBER NAAR HET GEMEENTEHUIS !!!! 

Aanvang: 20.00 uur tot 21.00 uur 

Wij zullen daar, samen met de politiek, laten horen dat we ECHT nodig zijn in Waterland! 


