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Data fractievergaderingen

Een greep uit de activiteiten van Ronduit Open in juni, juli
en augustus. Mocht u vragen hebben over de inhoud van
deze nieuwsbrief of erop willen reageren, benader dan de
woordvoerder van het onderwerp. Volg Ronduit Open
verder via media als leudal.nieuws.nl, 3ML, 1Leudal, de
website, de youtube- en facebookpagina van Ronduit
Open.

Op woensdagavonden op het
gemeentehuis (1e verdieping – Ja-woord)
om 19:30
-

6 september
20 september
18 oktober

Partijvoorzitter René Strijbosch over de gemeenteraadsverkiezingen in 2018
Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad, het belangrijkste orgaan in een gemeente.
In de gemeente Leudal neemt Ronduit Open deel met een sterke lijst kandidaten. We kunnen terug kijken
op vier prima jaren als oppositiepartij en coalitiepartij, met onze wethouders Backus en Verheul in het
college van B&W. Gebaseerd op de beginselen van ons partijprogramma en het coalitieprogramma
hebben we een aantal successen mogen vieren en zijn er veranderingen in gang gezet om de gemeente
Leudal verder te versterken, zowel naar haar burgers toe als naar het bedrijfsleven.
Ter voorbereiding op de verkiezingen zijn er binnen Ronduit Open drie werkgroepen actief. De werkgroep
Programma werkt de speerpunten uit waarmee we de verkiezingen ingaan. De werkgroep Kandidaten
zoekt en selecteert de personen om het programma mee waar te maken. De werkgroep Marketing en
Communicatie zorgt ervoor dat het programma en de kandidaten zo goed mogelijk bekend worden
gemaakt onder de kiezers. Uiteraard kunt u als lid uw bijdrage nu al leveren in de voorbereiding van de
verkiezingen en de werkzaamheden van de drie werkgroepen. Uw tips, adviezen en kennis zijn meer dan
welkom. Ook zijn kandidaten meer dan welkom. Waarbij we meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in
jongere kandidaten. Neem contact op met René Strijbosch (partijvoorzitter Ronduit Open, telefonisch
0617143293, mail rene.strijbosch@mail.com) of Jordi Custers (fractievoorzitter Ronduit Open,
telefonisch 0657545410, mail j.custers@leudal.nl), we horen erg graag van u.
Als partijvoorzitter hoop ik op een klinkend resultaat op 21 maart 2018, zodat we met een prima groep
mensen in de fractie en wellicht in het college ons werk kunnen voortzetten. Onze boodschap is sinds
onze oprichting in 1981 consistent en helder: Ronduit Open kiest voor een afweging op basis van baten
en lasten, duidelijk beargumenteerd door de feiten, met als uitkomst de beste oplossing voor geheel
Leudal. Voor "kerktorendenken" is bij ons geen plaats. We doen dit alles via een lokale benadering van
de politiek, luisterend naar de burgers en organisaties. We besteden ook veel aandacht aan ombudswerk
om burgers wegwijs te maken in de ingewikkelde regelgeving van de (lokale) overheid. Ronduit Open
geniet een onafhankelijke positie waarbij we niet gebonden zijn aan opvattingen en standpunten van
partijen op provinciaal of landelijk niveau. Of we de coalitie met Samen Verder kunnen voortzetten ligt als
eerste in handen van de kiezers. Het coalitieprogramma is voor een overgroot deel uitgevoerd, maar het
is nog niet af. Goed nieuws is dat de provincie Limburg de financiële situatie als "goed" heeft beoordeeld.
Door een aantal maatregelen is is de financiële huishouding op orde gebracht en dat willen we graag zo
houden. De komende jaren gaan we door met het ook financieel doelmatig uitvoeren van programma's
met oog voor dat wat kwetsbaar is.
We hopen dat de kiezer zich nog steeds in ons programma herkent en ons het vertrouwen weer geeft
om voor de burgers, bedrijven, organisaties en verenigingen die dingen te doen die nodig zijn om Leudal
op de kaart te houden als gemeente waar het op vele gebieden goed vertoeven is en waar mensen zich
thuis voelen. Nogmaals, uw bijdrage aan de voorbereidingen van de verkiezingen is meer dan welkom.
Aarzel niet!
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Kadernota

Kadernota - Organisatieontwikkeling

Meer dan een jaar geleden vormde Ronduit
Open met Samen Verder een nieuwe
coalitie. Op vertrouwen een toekomst
bouwen. Als we het coalitieakkoord
nalopen kunnen we constateren dat het
merendeel van de opgestelde speerpunten
in
gang
is
gezet
met
nieuwe
beleidsplannen. Daarnaast is er met
betrekking tot het gemeentelijk vastgoed
een nieuw groot en lastig vraagstuk
bijgekomen. In deze nieuwsbrief is er veel
aandacht voor de kadernota, waarmee de
gemeenteraad de kaders aangeeft
waarbinnen het college de begroting voor
2018-2021 opstelt. We concentreren ons
op enkele zaken uit het coalitieakkoord die
reeds in gang zijn gezet, maar wel
aandacht verdienen, op nog niet
gerealiseerde punten en op het nieuwe
vraagstuk van hoe om te gaan met het
gemeentelijke vastgoed.

Ronduit Open vraagt al tien jaar lang aandacht voor een
sterke organisatie in Leudal. Er is steeds weer gewezen op
de noodzaak van een verbeterde sturing binnen de
organisatie en richting burgers, verenigingen en bedrijven.
Sinds november 2016 is dit onderwerp eindelijk
bespreekbaar geworden, na een periode dat ook maar de
minste kritiek niet werd toegestaan. We zijn blij dat er de
afgelopen maanden ruimte was de problemen te benoemen.
Dat biedt namelijk de mogelijkheid om tot een verbetering te
komen. De managementstijl van vertrouwen en loslaten
wordt vervangen door een krachtige sturing waarbij de
afstand tussen management en werkvloer wordt verkleind.
Op deze manier kunnen de ervaringen op de werkvloer
worden beleefd, kan de voortgang van het werk worden
gevolgd, kan er coachend worden opgetreden, kunnen er
duidelijke prioriteiten worden gesteld, functioneringsgesprekken worden gevoerd en zo de interne samenwerking
en coördinatie worden bevorderd. Ronduit Open staat achter
deze aanpak van het college om zo te komen tot een goede,
adequate, deskundige en dienstbare gemeentelijke
organisatie die we als Leudal willen zijn.

Kadernota - Verbonden partijen
Verbonden partijen en samenwerking in de regio blijft voor Ronduit Open een lastig punt als het gaat om de
grip op en de kosten van. Ronduit Open is voorstander van samenwerking in de regio, maar wel zo dat de
raad kan sturen en de kosten te verantwoorden zijn. Het telkens maar vragen om hogere bijdragen van de
deelnemende gemeenten zoals bij de Veiligheidsregio en de Westrom, slechte of beperkte verantwoording
en regionale projecten waarin het regionale karakter ontbreekt kunnen wij niet goedkeuren. Wij wensen in
commissies een stevigere dialoog met de bestuurders die ons vertegenwoordigen in de overlegorganen van
de samenwerkingsverbanden in de regio. In gevallen dat de uitwerking of de financiële kant van een
samenwerkingsverband ons als raad niet bevalt moeten we het lef hebben eruit te stappen. Bij een
Veiligheidsregio is dat haast onmogelijk, al is een veel stevigere toon vanuit onze bestuurders in
overlegorganen van de veiligheidsregio gewenst. Maar een ander voorbeeld is de 'Samenwerking MiddenLimburg'. De evaluatie van de voorganger van deze samenwerking (GOML) was vernietigend, het zou
vervolgens allemaal beter worden. In de praktijk komt daar nu niets van terecht. Moeten wij als gemeente
hier op deze manier dan mee doorgaan? Wat Ronduit Open betreft niet.
Kadernota - Huisvesting
In de kadernota lezen we op dit gebied veel positieve punten die wij als Ronduit Open kunnen onderschrijven.
Voor Ronduit Open is het van belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de toekomst van
woningbouwprojecten die in handen zijn van een curator, zodat deze bouwterreinen niet nog eens jarenlang
braak blijven liggen. De bouw van levensloopbestendige sociale huurwoningen door woningbouwcorporaties, en een evenwichtige spreiding hiervan over de kernen, blijft voor Ronduit Open van groot
belang. Op deze manier kunnen jongeren en ouderen gemakkelijker in hun eigen kern blijven wonen. Nieuwe
woonideeën zoals de eventuele verbouwing van voormalig gemeenschapshuis Ellenhof in Ell tot goedkope
huurwoningen, gericht op de jongeren en ouderen van het dorp, moeten de ruimte blijven krijgen. Bij dit soort
projecten krijgt voormalig gemeentelijk vastgoed een perfecte nieuwe bestemming en is er tegelijkertijd een
prima afstemming op de lokale behoefte. Tot slot dient er ingezet te blijven worden op het onderbrengen van
woonwagenlocaties bij woningcorporaties. Het verhuren, beheren en onderhouden van woonwagens is geen
taak van de gemeente.

2

Jaarrekening 2016 Leudal

Kadernota - Buitengebied

Ronduit Open waardeert de presentatie en de
leesbaarheid van de jaarrekening 2016, waaruit
blijkt dat Leudal in 2016 €4,1 miljoen minder heeft
uitgegeven dan begroot. Op het sociaal domein
is €2,8 miljoen minder uitgegeven en dat geld
blijft vooralsnog beschikbaar voor de mensen die
het nodig hebben.

De afgelopen jaren zijn de spanningen in ons
buitengebied toegenomen. Regelmatig komen
burgers tegenover ondernemers te staan. Het lukt
vaak niet om tot goed overleg te komen. Ter
vermijding van conflicten heeft de gemeente een
taak door een correcte handhaving. Maar de
gemeente moet meer doen. De gemeente mag
geen oorzaak van conflicten worden is nalatig te zijn
op het gebied van handhaving. Het is heel positief
dat recent is besloten de mogelijkheden van een
vernieuwende aanpak te onderzoeken, daar zijn we
als Ronduit Open zeer benieuwd naar.

Leudal geeft echter al jaren miljoenen meer uit
aan bestuur en organisatie dan dan de normen
van
het
rijk
voorschrijven/vergelijkbare
gemeenten. De reserve bedrijfsvoering is op dit
moment gevuld met € 3,0 miljoen. Wanneer er
minder kosten zijn op deze post dan komt dit niet
ten goede aan de burger maar wordt het terug in
het eigen spaarpotje gestopt. Als gemeenteraad
hebben we totaal geen inzicht waar deze
honderdduizenden
euro’s
aan
worden
uitgegeven. Een meerderheid van de raad
steunde Ronduit Open niet in het voorstel om een
greep uit deze reserve bedrijfsvoering te doen en
deze te gebruiken om egalisatiereserves te
vullen, om zo de directe lasten voor de burger op
de lange termijn zo laag mogelijk te houden. Met
andere woorden, men heeft liever dat er na tien
jaar Leudal maar liefst 3 miljoen besteed wordt
aan de eigen organisatie. Vanuit de oppositie
was er wel sympathie voor het voorstel. De
portefeuillehouder zegde wel toe dat de
egalisatiereserves actief ingezet worden om de
lasten voor de burgers zo laag mogelijk te
houden. Bij de begroting 2018 worden de
reserves nader bekeken. Dat is een goede zaak,
want Ronduit Open hecht waarde aan inzicht
waaraan “het bedrijf Leudal met een omzet van
86 miljoen” haar geld aan uitgeeft.

De implementatie van de omgevingswet wordt een
hele uitdaging, zowel voor het college als de
gemeenteraad. In de kadernota valt te lezen dat
aan deze raad een ambitiebepaling wordt
voorgelegd en dat we richting moeten geven aan de
bestuurlijke
afwegingsruimte
en
keuzemogelijkheden. Dit is een goede zaak, want het is
van groot belang dat de gemeenteraad actief in dit
proces betrokken wordt, om zo in staat te zijn om
werkbare afspraken te maken.
Gezien de landelijke onderzoeken, bevindingen en
veranderende regelgeving, ondervinden met name
agrarische ondernemers in de veehouderij grote
problemen. En net zoals de over hun gezondheid
bezorgde burgers naar oplossingen vragen, moet
ook de ondernemer naar nieuwe bedrijfsvoeringconcepten en verdienmodellen zoeken.
Vanuit het college is altijd gesteld dat Zevenellen
hierbij een rol heeft en tot een oplossing zou kunnen
bijdragen. De inzet moet dan ook zijn om te komen
tot een goede invulling van dit terrein en dan moet
gewaakt worden dat er voor de omgeving geen
milieuoverlast of verkeersproblemen ontstaan.
Naast aandacht in het voorkomen van zaken, moet
er aandacht zijn voor het bevorderen van zaken als
werkgelegenheid, en duurzaamheid. De gemeente
Leudal is momenteel aan het onderzoeken, welke
mogelijkheden er zijn om het bestemmingsplan
Zevenellen te herzien. Dat gebeurt middels een
milieueffectenanalyse (MEA). Ronduit Open vraagt
het college om dit uit te breiden met een uitgebreide
mer procedure om voor iedereen duidelijk te maken
wat de kansen voor ondernemers zijn en wat de
gevolgen van een bestemmingsplanwijziging voor
volksgezondheid en milieu zijn.

Sinds 2015 is in het kader van de bezuinigingen
fors minder geld uitgegeven aan onderhoud, zo
ook aan de wegen. Uit de weginspectie van
februari 2017 is gebleken dat dit niet langer
verantwoord is. Voor het vullen van gaten langs
de wegen geeft Leudal jaarlijks €50.000 uit, maar
dat is niet voldoende om gevaarlijke situaties te
voorkomen, en daarmee weggegooid geld.
Ronduit Open wil de komende maanden samen
met de portefeuillehouder bekijken waar
permanente voorzieningen zoals grasbetonstenen mogelijk zijn.
Gerry Teeuwen / 07-07-2017
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Kadernota - Subsidiebeleid
De subsidiesystematiek is zo veranderd dat verenigingen met
jeugd- en seniorenleden op een extra subsidie kunnen
rekenen. Daarnaast kan er op activiteiten en het organiseren
van evenementen ook in financiële zin medewerking worden
verwacht, juist ter stimulering van de verenigingen om actief
te zijn. Het gaat om een ingrijpende beleidswijziging
waarover goed en vaak overleg is geweest. De praktijk telt
uiteindelijk. Duidelijke communicatie hierover op Leudal.nl,
inclusief de ingang naar de gemeente waar penningmeesters
zich kunnen melden voor subsidiëring van hun stichting of
vereniging is van groot belang. Enkele tekstuele wijzigingen
die in de subsidieverordening aangepast hadden moeten
worden, met name voor evenementensubsidies zijn nog niet
gedaan, hierdoor zijn er verenigingen die op basis van de
tekst geen subsidie zullen aanvragen, maar daar wel recht op
hebben. Wij gaan er van uit dat dit overgangsjaar gebruikt
wordt om deze missers er uit te filteren, en te herstellen,
zodat de subsidieverordening wordt zoals deze bedoeld is.
Dat actieve verenigingen bij de gemeente een gewillig en
luisterend oor vinden en men er zo samen voor kan zorgen
dat de leefbaarheid en saamhorigheid in onze dorpen in
stand kan worden gehouden.
Landgoed Leudal
Helaas zijn wederom de overtredingen op Landgoed Leudal
aan de orde. Controles en ervaringen hebben aangetoond dat
er de afgelopen jaren sprake is geweest van een
voortdurende overtreding van regels die er vrijwel allemaal op
duiden dat er geen sprake is van de realisering van een
hoogwaardig landgoed met als belangrijke activiteit het
verzorgen van trainings- en managementcursussen, maar
dat alles erop gericht is om een zo groot mogelijk aantal
seizoenarbeiders te huisvesten. Een onafhankelijke controle
op Landgoed Leudal is ons na lang aandringen via een
externe weg toegekomen. Die verbazing en het daaraan
gekoppelde ongenoegen wordt nog groter nu ons recent werd
verteld dat het college in overleg wil treden met de
ondernemer. Ronduit Open heeft het college opgeroepen om
haar verantwoordelijkheid op het vlak van handhaving
serieus te nemen en daarmee de overtreding van regels die
uit het controlerapport blijkt op een zo kort mogelijke termijn
te doen beëindigen. Zoals meerdere keren uitgesproken is
de wijze waarop de handhaving in Leudal jarenlang heeft
plaatsgevonden een belangrijke bron van rechtsongelijkheid.
Kleine overtredingen worden aangepakt terwijl tegelijkertijd
grove overtredingen bij anderen onbestraft blijven of
aanleiding vormen voor overleg met betrokken overtreders.
De lijn die ruim een jaar geleden is ingezet dient met kracht
te worden voortgezet. Voorkomen moet worden dat we weer
in ongewenste praktijken vervallen die jarenlang gebruikelijk
waren.
Thieu Wagemans / 05-08-2017
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Jaarrekening 2016 en begroting 2018
Veiligheidsregio
Jaarlijks geven wij als Ronduit Open onze
kritiek over de begroting van de
Veiligheidsregio, vanwege de jaarlijks
hogere bijdrage die de gemeente moet
betalen, terwijl Den Haag niet iedere keer
met een hogere uitkering ten behoeve
van de Veiligheidsregio over de brug
komt. Ook nu weer wordt een hogere
bijdrage gevraagd, niet om extra taken te
kunnen uitvoeren, maar om het
weerstandsvermogen op te krikken. En
dan moeten we ook nog constateren dat
de harmonisatie slechts voor 50 procent
is ingevoerd, dit was wel een voorwaarde.
Ronduit Open vindt dat de bijdrage die
Leudal van het rijk krijgt bestemd is voor
de Veiligheidsregio, en dat extra
benodigd geld pas achteraf betaald wordt
nadat is aangetoond dat dit aan de
gemeente Leudal is uitgegeven. De
gehanteerde verdeelsleutel bleek toch al
negatief uit te pakken voor onze
gemeente.
Net zoals vorig jaar zou het ons het meest
logisch zijn wanneer de Veiligheidsregio's rechtstreeks gefinancierd zouden
worden vanuit Den Haag, en daar ook
dan ook maar voor extra geld aanklopt.
Wij worden als gemeente gedwongen om
aan dit soort samenwerkingen deel te
nemen, terwijl onze invloed als raad zeer
gering is. De dagelijkse besturen met
slechts een afvaardiging van de
gemeenteraad kan hoogstens een
zienswijze of kritisch geluid inbrengen in
een vergadering. Wanneer de rest hier
geen oor voor heeft, is al onze moeite
tevergeefs. Wij hopen dan ook dat de
poging op het vergroten van grip op
regionale samenwerking ook bij de
veiligheidsregio zijn beslag krijgt. Ronduit
Open besloot dan ook om de
jaarrekening 2016 en de begroting 2018
van de Veiligheidsregio niet goed te
keuren.
Berry Hermans / 07-07-2017

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg

Mariabosch Samen Zorgen Huis

De Limburger berichtte over beëindiging van het
dienstverband van directeur Tilman Schreurs waarmee
een bedrag van rond de €300.000,- zou zijn gemoeid
en over de claim c.q. verzoek van de drie
commissarissen hun vergoeding over 2016 te
verdubbelen. Van beide heeft Ronduit Open met
ongenoegen kennis genomen, omdat;

Op 17 juli kregen we de mededeling dat het
college voornemens is om een realisatieovereenkomst te sluiten met betrekking tot de
herontwikkeling van Mariabosch te Baexem.
Voor Ronduit Open is het een en ander rondom
dit project nog niet duidelijk. Het college is dan
ook gevraagd of er aan alle randvoorwaarden
wordt voldaan welke zijn gesteld in het
raadsvoorstel van september 2016. Het project
Samen Zorgen Huis is namelijk gebonden aan
bindende voorwaarden. Ronduit Open heeft
hierop graag een toelichting, bijvoorbeeld over
de financiële risico’s die de gemeente loopt, de
eisen die aan Proteion zijn gesteld en de
huidige staat van het reeds aangeleverde
ondernemingsplan, de exploitatieberekening
en de opgestelde begroting.

1. het dienstverband van Tilman Schreurs is beëindigd
door toedoen van Tilman Schreurs zelf, vanwege zijn
handelen dat door de rechter als strafbaar is
beoordeeld en welk oordeel door Tilman Schreurs is
geaccepteerd. Er is geen enkele aanleiding om met
gemeenschapsgeld
de
beëindiging
van
het
dienstverband te omlijsten. Een vergoeding zou
hooguit aan de orde kunnen zijn wanneer een rechter
de gemeenten daartoe zou dwingen.
2. commissarissen van OML die vragen om een
verdubbeling van hun vergoeding zijn met name
personen die een aanzienlijk overheidspensioen
genieten en vervolgens onder het mom van het dienen
van de gemeenschap hun toch al riante pensioen
verhogen via allerlei bijbanen. Het dienen van de
gemeenschap door maatschappelijk bezig te zijn wordt
zo een dekmantel voor persoonlijke verrijking.
Het zijn twee voorbeelden die betekenis hebben in een
bredere context. Het gaat ten diepste om vragen van
morele aard. Ze illustreren processen van morele
verrotting. Terwijl binnen de overheid steeds weer en
steeds meer het belang van integer handelen wordt
benadrukt, wordt tegelijkertijd door dergelijk handelen
gedemonstreerd dat moraliteit een kwestie moet
blijven van mooie woorden die vooral niet gevolgen
mogen hebben voor het dagelijks handelen. Met
gemeenschapsgeld
worden
volstrekt
amorele
handelingen gefinancierd. Hoe dubbel kan het zijn!
Ronduit Open stelt de raad van Leudal en de raden van
de deelnemende gemeenten voor zich uit te spreken
over de afspraken die zijn gemaakt rond beëindiging
van het dienstverband met de directeur van OML; de
claim van de commissarissen van OML met betrekking
tot verdubbeling van hun vergoeding; over een zo
spoedig
mogelijke
beëindiging
van
de
overeenkomsten met de huidige commissarissen.
Thieu Wagemans / 21-07-2017
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Baldwin Grabert / 09-08-2017
Hoe staat het met?
-

In april riep Ronduit Open het college
op om de aanvraag voor energiezuinige
maatregelen voor BMV Ellenhof
voortvarend met de gelijknamige
stichting op te pakken. In opdracht van
de gemeente onderzoekt de burgerenergiecoöperatie Leudal Energie de
mogelijkheden voor het plaatsen van
zonnepanelen op BMV Ellenhof.

Kadernota - Gemeentelijk vastgoed

Majeure projecten

Na de opstelling van het accommodatiebeleid is er door
wethouder Backus een terecht vraagstuk aan de raad
opgeworpen over onze visie op het gemeentelijk vastgoed. Op
dit moment wordt er inzicht verkregen in de exacte omvang van
ons vastgoedbestand en de daadwerkelijke staat van ons
onderhoud. De vraag of het realistisch is of we al ons
gemeentelijk vastgoed willen en kunnen verkopen is inmiddels
beantwoord met een nee. Bij privatisering geldt vervolgens de
vraag of het gemeentelijk vastgoed tegen een marktconforme
prijs te verkopen is. Is het verlies van tonnen/miljoenen op de
boekwaarde ons waard om maar te bezuinigen? Het afstoten
van accommodaties of privatiseren van gemeenschapshuizen
heeft geen zin wanneer dat betekent dat we miljoenen moeten
afschrijven en daarmee aan kapitaalvernietiging doen. En
wanneer gemeentelijk vastgoed nog niet is geprivatiseerd is het
voor Ronduit Open onaanvaardbaar wanneer de exploitatie van
een met gemeenschapsgeld gefinancierd gemeenschapshuis
sluitend is dankzij commerciële activiteiten, wanneer daardoor
gemeenschapsactiviteiten zouden moeten wijken.

Gezien de gang van zaken rondom
Park Leudal-Oost, zie pagina 7,
vraagt Ronduit Open extra aandacht
voor de brief namens acht sport- en
cultuur-verenigingen uit Roggel en
de initiatieven in het westen van
Leudal.

In dit kader moet het ook voor iedereen helder zijn dat we niet
zomaar miljoenen kunnen en willen investeren in nieuwe
accommodaties. Waar voorzieningen, accommodaties voor
burgers, dorpen, verenigingen belangrijk zijn, moet je deze als
gemeente financieel ondersteunen. Leefbare dorpen mogen
iets kosten. Burgerinitiatieven zijn prima en passen geheel in de
filosofie van een participatiemaatschappij. Tegelijkertijd dienen
zulke initiatieven bij te dragen aan oplossing van de
accommodatieproblematiek en te passen binnen het totale
gemeentelijke
vastgoedbestand,
bijvoorbeeld
door
samenvoeging van verenigingen en/of gezamenlijk gebruik van
een accommodatie zodat andere accommodaties niet langer
nodig zijn. Met andere woorden, deze zogenaamde majeure
projecten zullen zich dus moeten ontwikkelen met aandacht
voor de bezuinigingstaakstelling, een evenwichtige spreiding
van de voorzieningen over alle kernen in Leudal en de
effectiviteit en bovenlokale functie van de accommodatie. Het
gaat hierbij om de vraag wat de gevolgen zijn van nieuwe
investeringen voor andere accommodaties in de omgeving.
Daarbij geldt dat we bij een extreem lage bezettingsgraad,
bijvoorbeeld als gevolg van een teruglopend aantal leden van
verenigingen, accommodaties niet langer in de lucht zullen
kunnen houden. Het is hierbij ook van belang hoe de gemeente
Leudal zich qua bevolkingssamenstelling vanwege de
ontgroening en vergrijzing de komende tijd zal gaan
ontwikkelen. Welk gemeentelijk vastgoed is er nodig?
De investeringen in de ene kern moeten duidelijk uitgelegd
kunnen worden in de andere kernen, om zo te kunnen rekenen
op een breed draagvlak.
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De verenigingen uit Roggel geven
aan al een hele tijd bezig te zijn met
de toekomstvisie van hun eigen
accommodaties, en dat valt te
prijzen. Ze verdienen dan ook
helderheid van de gemeente. Het feit
de gemeente inzicht moet krijgen in
al haar maatschappelijk vastgoed
moet niet betekenen dat er geen
gesprekken met burgerinitiatieven
meer worden gehouden.
In Leudal-West ligt er op sportief
gebied het initiatief van de
voetbalverenigingen uit Ell, Hunsel,
Grathem en Kelpen-Oler om te
komen
tot
een
gezamenlijke
sportaccommodatie. Daarnaast ligt
er het initiatief om te komen tot een
gezamenlijke basisschool voor de
kernen Ittervoort, Neeritter, Hunsel,
Haler, en omstreken. Het is uiteraard
logisch dat beide projecten met
elkaar in verband worden gebracht
vanwege het stadium waarin beide
verkeren en de overlappende ligging.
Het is van groot belang dat de
portefeuillehouder deze projecten
voortvarend blijft aanpakken en
deze, al dan niet in gezamenlijkheid,
tot een succesvol einde weet te
brengen. Iets wat ook nog altijd
mogelijk moet zijn met het veel
langer lopende Park Leudal-Oost.
Naast deze twee trajecten wordt ook
de mogelijkheid bekeken van een
fusie van de binnensportaccommodaties in dit gebied.
Jordi Custers / 12-07-2017

Park Leudal-Oost
Ronduit Open was, is en blijft verklaard voorstander van participatie en van burgerinitiatieven.
Tegelijkertijd zal duidelijk zijn dat dit niet kan inhouden dat ieder burgerinitiatief, ongeacht opzet en
financiën, automatisch kan rekenen op instemming. Burgerinitiatief Park Leudal-Oost heeft
mogelijkheden om uitgewerkt te worden als een innovatief en veelomvattend project. Tegelijkertijd is
het voor de gemeente nieuw om om te gaan met dit soort initiatieven. Te lang zijn initiatiefnemers in
onzekerheid geweest over de opstelling van de gemeente. Twee jaar lang zat de gemeente erbij en
keek ernaar zonder helderheid te verschaffen over beoordelingscriteria. In een dergelijke situatie
worden verwachtingen gewekt. Dat geldt zeker omdat de gemeente meerdere malen geld heeft
verstrekt voor de verdere uitwerking. Steeds weer heeft Ronduit Open opgeroepen om helderheid te
geven. Dat werd nauwelijks serieus genomen. Pas verleden jaar is er onder de nieuwe coalitie gewerkt
aan een beoordelingskader dat resulteerde in een amendement in november 2016 met een aantal
criteria.
Ronduit Open kan zich de teleurstelling van initiatiefnemers voorstellen. Tegelijkertijd biedt het plan
dat thans op tafel ligt onvoldoende basis om op een verantwoorde wijze ruim 5 miljoen euro te
investeren. Dat hoeft in onze ogen niet te betekenen dat we er een definitieve streep door zetten.
Ronduit Open wil een bekijken of het plan na aanpassing al dan niet verantwoord is om in te investeren.
Dat kan een afgeslankt plan zijn of een gewijzigde opzet. Daarvoor moet onder andere de regionale
benadering voldoende hard tot uitdrukking komen. We kunnen niet 5 miljoen beschikbaar stellen op
basis van intenties. Dat betekent ook dat het plan zou moeten passen binnen het toekomstige
accommodatiebeleid in de kernen van Leudal oost. Verdwijnen er locaties? Kunnen locaties worden
samengevoegd? Dit is belangrijk omdat het project moet bijdragen aan de bezuinigingsdoelstelling op
het vlak van accommodaties. Dat was van meet af aan ons uitgangspunt en dat moet nu inhoud krijgen.
Daarnaast zou de exploitatie geen tekorten moeten vertonen. Wie is dan aanspreekbaar?
Voorspelbaar is dat die rekening dan bij de gemeente terecht komt. Dan zijn we nog verder van huis.
Ten slotte gaat het om een goede communicatie met partijen die niet deelnemen aan Park LeudalOost. Wanneer hun accommodaties omwille van Park Leudal-Oost geprivatiseerd of gesaneerd
worden is het logisch dat er met deze partijen vooraf wordt overlegd en naar oplossingen wordt
gezocht.
Thieu Wagemans / 11-07-2017
GVVP Module fiets
Als het gaat om een gemeentelijke fietsplan is voor Ronduit Open een goede infrastructuur het
belangrijkste om op in te zetten. Deze infrastructuur moet kwalitatief goed zijn, veilig zijn, en bestaan
uit voor de hand liggende en interessante verbindingen. Dit plan biedt daartoe de mogelijkheden en
ook de kans tot daadwerkelijke realisatie te komen omdat het aansluit bij de ambities van de provincie
die forse financiële bijdrages in het vooruitzicht stelt. De meeste plannen hebben een hoge prioriteit
gekregen. Voor Ronduit Open heeft de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Heldenseweg en
een fietssuggestiestrook op de Leudalweg de hoogste prioriteit.
Zoals we in de commissievergadering al stelde is het spijtig dat dorpsraden niet zijn betrokken bij de
opstelling van dit plan. Dit plan was een goede mogelijkheid geweest om deze dorpsraden bij
beleidsvorming te betrekken. Onze oproep is om hier alsnog met dorpsraden over in gesprek te gaan,
zeker ook omdat de meeste projecten pas voor 2018 en later gepland staan. Verder roepen we het
college op om te kijken naar mogelijkheden, en ruimte te geven aan, innovatieve projecten die het
gebruik van de fiets stimuleren.
Tiemen Brouwer / 11-07-2017
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