WEGENS VERBOUWING TIJDELIJK GESLOTEN!
GESLOTEN!
Van eind juni tot begin augustus zal de Damster volksvertegenwoordiging het zonder hun
vertrouwde vergaderstek moeten doen, want het veelgeroemde raadhuis is hoognodig aan een
inwendige opknapbeurt toe. Het raadhuis is tenslotte het visitekaartje van onze stad en die kun
je niet laten verslodderen! Zoals gebruikelijk had de gemeenteraad voor dit doel een
commissie in het leven geroepen, die de vroede dames en heren per kerende post een goed
plan en de daarbij behorende begroting moest leveren. Nu is een opknapbeurt van zo’n oud
pand geen sinecure, want zowel de raad als de Rijksdienst Monumentenzorg hechten als geen
ander aan het historisch karakter van de Stedelijke Vergaderzaal. Na de nodige
schetsontwerpen, kwam, na zorgvuldig wikken en wegen, het beste idee uit de bus. Naast het
gebruikelijke verfje worden zowel de Raadszaal als de z.g. Burgerzaal op de begane grond
van nieuw meubilair voorzien. Daar waar nodig, zullen ook enkele oude schilderijen worden
opgeknapt en kan de raad beschikken over de meest moderne digitale
communicatietechnieken, die natuurlijk keurig netjes worden verborgen in het plafond of in
de muren, ja zelfs de toekomstige trouwlustigen mogen binnenkort plaatsnemen op de hun
toekomende “trouwstoelen” die voor deze gelegenheid van een nieuw stofje worden voorzien!
Ook de beide wethouders mogen in de toekomst weer bij de raad aan tafel zitten, zodat ze
rustig kunnen blijven zitten in plaats van telkens heen en weer te moeten hollen naar en van
het spreekgestoelte als er een verbale bijdrage van hun wordt verwacht. Historisch of niet, ook
de Damster politiek moet mee in de vaart der volkeren en over niet al te lange tijd moeten
belangstellende Damsters er niet van opkijken dat ze de maandelijkse beraadslagingen van
hun gemeenteraad zelfs vanaf hun eigen computer kunnen volgen! Hieruit blijkt maar weer
eens dat de gemeenteraad geen moeite teveel is om het stadsbestuur dichter bij de burgers te
brengen en daarvoor de komende raadsvergaderingen graag uitwijken naar de naastgelegen
Franse School. Voor de rest zal het raadhuis, verbouwing of niet, tijdens mogelijke
stadsrondleidingen ten behoeve van de bezoekers aan onze stad toegankelijk blijven!
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