Afhaalmenu
vrijdag 20 oktober 2017

Cerckburger met friet, sla
en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Hal
Enige commotie is ontstaan over de verbouwing van de hal in het gemeentehuis van de
gemeente Midden-Drenthe. Het is er minder druk geworden. De hal moet aan de eisen
van deze tijd voldoen. Er is vast nog nooit een inwoner uit Midden-Drenthe geweest die
vond dat die hal niet deugt, dat er een gebrek aan privacy is of dat de balies te groot zijn.
Nee daar moet je ambtenaar voor zijn om dit soort dingen te bedenken. Nu moet ik wel
toegeven dat het geheel slechts driehonderd duizend euro gaat kosten dus dat valt dan
nog wel weer mee. Dit was allemaal te lezen in de Krant van Midden-Drenthe. Het artikel
eindigde met de volgende zinnen, “ De oorspronkelijke receptiemedewerkers zijn
inmiddels herplaatst. Momenteel wordt de receptiefunctie tijdelijk ingevuld door een
externe inhuur in het licht van de verbouwing.” Vooral die laatste zin heb ik wel twintig
keer gelezen maar ik kan het nog steeds niet helder krijgen. De receptie wordt tijdelijk
ingevuld door externe inhuur in het licht van de verbouwing. Wie of wat is er ingehuurd en
in welk licht precies? Ik hoop dat iemand mij dat kan uitleggen. Dan hadden ze beter de
oorspronkelijke receptiemedewerkers kunnen laten zitten want externe inhuur kost vast
geld. Na de verbouwing is er dus geen balie met receptiemedewerkers meer. Er komt een
digitale informatiezuil die de klant naar de juiste balie verwijst. Volgens goed ingelichte
bronnen heb ik vernomen dat verscheidene gemeentehuizen in den lande al zo’n
verbouwing achter de rug hebben en er achter zijn gekomen dat het toch niet goed werkt
zonder receptie met medewerkers. Hier is de receptiebalie weer herplaatst. Dat zal hier
dan ook wel blijken. Handig is dus om de balie van de receptiemedewerkers ergens op te
slaan zodat het hele geval zo weer teruggezet kan worden. Gelukkig komt er ook een
ander kleurtje. De kleurstelling en het materiaalgebruik zullen de basis vormen voor de
rest van het gemeentehuis. Beter, zou ik zeggen. Ben benieuwd. Als het allemaal maar
duurzaam gebeurt anders halen we de klimaatdoelstelling van 2020, in Parijs afgesproken,
niet. Dat zou zonde zijn. Laat het project ‘ Herinrichting hal’ dan maar beginnen. Mocht er
tijdens de verbouwing nog behoefte zijn aan een ruimte om ongestoord met bezoekers te
kunnen onderhandelen dan kan dat natuurlijk in de Cerck. Wij vragen geen huur.
Volgende vrijdag 27 oktober Sound of Time aanvang 21.30 uur.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

