Groesbeek, 6 maart 2013

Geacht College,
Sociaal Groesbeek heeft in de krant vernomen dat er wederom een bijdrage wordt gevraagd voor de
wijncultuur, ditmaal in de vorm van een bijdrage voor de reizen van de vertegenwoordigers van de
gemeente Groesbeek naar de Europese wijnpartners in het zogeheten Vincult netwerk. Zoals u weet
hebben wij bezwaren tegen dit soort van snoepreisjes.
Wij hebben dan ook de volgende vragen:
•

Wie zijn de vertegenwoordigers van onze gemeente voor dit soort reizen?

•

Worden de vertegenwoordigers van de STER hier ook uit betaald, of worden deze weer uit een
ander potje betaald?

•

Verwacht u nu daadwerkelijk extra toerisme vanuit deze armoedige wijngebieden naar Groesbeek,
of komt het nog zover dat wij ook bijdragen voor reizen over en weer?

•

Hierboven hebben wij aangegeven dat wij dit snoepreisjes vinden, kan u ons maar ook de bevolking
van Groesbeek uit leggen waarom dit geen snoepreisjes zouden zijn?

•

Wanneer luistert u nu eens eindelijk naar de signalen uit de bevolking om met deze onzinnige
subsidie te stoppen? (we noemen als voorbeeld de oktoberfeesten/bierfeesten in hetzelfde
weekend als de wijnfeesten; dit is toch een krachtig signaal vanuit onze bevolking)

•

Wanneer begint u ondernemers die in zwaar weer verkeren te sponsoren, zodat ook zij net als de
wijnboeren dankzij gemeentelijke subsidie hun hoofd boven water kunnen houden?

•

Zoals u weet ziet Sociaal Groesbeek dit ook als directe subsidie ter productie van alcohol, dit terwijl
we juist het alcoholgebruik binnen Groesbeek binnen de perken willen houden. Waarom gaan we
hier dan toch, tot ergernis van vele inwoners, mee door?

Sociaal Groesbeek is van mening dat het totale subsidiebeleid op de schop moet. En niet alleen de
wijncultuur, die te vergelijken is met een elitecultuur, die op de schop moet, maar ook bepaalde feesten die
wat ons betreft net als de wijnfeesten meer subsidie moeten krijgen.
Met vriendelijke groet
Hans Peters

