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Data fractievergaderingen

Een greep uit de activiteiten van Ronduit Open in april, mei
en juni. Met dit keer de nieuwe rubriek ‘onze mensen’. 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
www.facebook.com/ronduitopen en www.ronduitopen.nl

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

27 juni
5 september

- 19 september
- 17 oktober

Coalitieakkoord
De afgelopen twee jaar is Ronduit Open samen met Samen Verder op basis van een open coalitieakkoord
gestart aan een mooie toekomst voor de gemeente Leudal. Er is geïnvesteerd in betere bestuurlijke en
politieke verhoudingen, en er zijn de afgelopen twee jaar voor de lange termijn een hoop nieuwe
beleidsstukken door de gemeenteraad aangenomen, zoals het subsidiebeleid, accommodatiebeleid,
handhavingsbeleid en de nieuwe geurverordening en grote nadruk op de uitvoering van het werk. We hebben
de afgelopen twee jaar open gestaan voor de standpunten van oppositiepartijen, welke ook vaak de doorslag
hebben gegeven bij de stemming. Ook de komende vier jaar nemen wij als Ronduit Open onze
verantwoordelijkheid en zullen we met Samen Verder, D66 én de inbreng vanuit de oppositiepartijen en de
burgers van Leudal, in een groot samenspel, de gemeente Leudal besturen. Namens Ronduit Open zullen
daarvoor wethouders Stan Backus en Mart Janssen aan de lat staan. Het proces om te komen tot deze coalitie
is in een goede sfeer, met goed vertrouwen en goede afspraken volbracht, wij bedanken daarvoor de fracties
Samen Verder en D66 voor, maar ook de burgers, oppositiepartijen en het managementteam van waaruit een
hoop input is gekomen.
Het coalitieakkoord heeft voor Ronduit Open een sterk uitvoerend karakter. Denk aan de dienstverlening aan
burgers en bedrijven. De coalitie wil vanuit het college een strakke regie op de uitvoering van het werk. Bij
politiek gevoelige dossiers heeft Ronduit Open de volle overtuiging dat directere regie vanuit het college de
uitvoering van het werk ten goede komt. We zijn er zeer aan gehecht dat dit is opgenomen in het
coalitieakkoord, en dat er nu ook vooral naar gehandeld moet blijven worden. Daarnaast wachten ons grote
uitdagingen op ondere andere het gebied van
•
•
•
•
•
•
•

gemeentelijk vastgoed met de omslag naar toekomstbestendige accommodaties,
het accommodatiebeleid op basis van het meerjarig onderhoudsprogramma,
het laten aansluiten van het aanbod op de woningmarkt op de behoefte,
de verwachte leegstand in het buitengebied en de terugkerende confrontaties tussen boeren en
burgers,
de afronding van de vele majeure projecten,
de blijvende inzet op preventie en communicatie binnen het sociaal domein,
de voortzetting van het handhavingsbeleid waarbij een herhaaldelijke en bewuste overtreding van
de regels nooit mag lonen.

En dit alles binnen een structureel sluitende begroting, waarbij we op zoek moeten naar externe financiering
uit fondsen en subsidies. Wanneer we er door de politieke ambities in redelijkheid niet meer aan ontkomen,
zijn maatregelen aan uitgaven en inkomstenkant aan de orde. Er wordt veel gevraagd van de vijf wethouders
en de burgemeester, die wij als gemeenteraad moeten ondersteunen wanneer zij middelen nodig hebben voor
de uitvoering van hun taken. De woorden zijn mooi, nu nog de daden. Jaarlijks zal het coalitieakkoord worden
geevalueerd.
Jordi Custers

ONZE MENSEN
In deze rubriek besteden we aandacht aan activiteiten
en interesses waarmee de leden van Ronduit Open
zich buiten de muren van het gemeentehuis
bezighouden. Heeft u ook een interesse of
nevenactiviteit waarvan meer mensen kennis zouden
moeten nemen? Neem dan contact op met Jordi
Custers.
Stichting Paulien
Na het overlijden van dochter Paulien richtte onder
andere Thieu Wagemans de gelijknamige stichting op,
welke erkend is als een ANBI-Stichting (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Paulien Wagemans overleed in
juni 2012 op 33-jarige leeftijd. Ze studeerde met lof af
in de Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen. Ze hield zich tot haar overlijden bezig met
de voorbereiding van internationale projecten. Naast
werk, was muziek haar grootste passie. Vol overgave
speelde ze de klarinet, thuis, in ensembles en in grote
orkesten. Paulien had een bijzondere belangstelling
voor alles wat kwetsbaar was. “Het kwetsbare als bron
van inspiratie”.
De Stichting heeft dan ook als doel zich in te zetten
voor alles wat Paulien van waarde vond. Paulien had
altijd een open oog en oor voor wat kwetsbaar was.
“Lang niet alles wat kostbaar is heeft ook waarde
binnen ons economisch systeem c.q. kan op
bescherming en ondersteuning rekenen”. Stichting
Paulien helpt mensen die in knelsituaties
terechtkomen en niet kunnen rekenen op hulp en
ondersteuning van overheden en instanties. De
stichting zorgt ervoor dat kansarme kinderen de
mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen en
ondersteunt
ze
kleinschalige
projecten
in
ontwikkelingslanden, ter versterking van natuur en
landschap en op sociaal en cultureel terrein.
Op www.stichtingpaulien.nl kunt u onder andere meer
informatie vinden over het beleid van de stichting, de
sinds 2012 gesteunde projecten, en kunt u lezen hoe
u stichting Paulien kunt ondersteunen.
www.ronduitopen.nl
www.facebook.com/ronduitopen

Natuurgebied Leudal
Mart Janssen over zijn interesse en belangstelling
voor het onderzoek dat in natuurgebied Leudal
naar de bijzondere aanwezigheid van de
hazelworm en de levendbarende hagedis wordt
gedaan.
“In het natuurgebied Leudal doet een groepje van
zo’n 8 personen onderzoek naar de levenbarende
hagedis en de hazelworm. Het gaat om vrijwilligers
die met name geïnteresseerd zijn inzicht te krijgen
in de grootte van de populatie van deze twee
dieren en hun leefgebied. Het onderzoek wordt
gedaan door het plaatsen van ‘platen’, denk aan
een stuk hout, tapijt of metaal. De levendbarende
hagedis en ook de hazelworm vinden het prettig
om onder deze platen te kruipen. Het biedt
bescherming tegen hun vijanden en onder de
platen is het voor hen aangenaam warm. Dat is
belangrijk, want het zijn koudbloedige dieren die
‘warm’ moeten zijn om te bewegen en daardoor op
zoek te kunnen naar voedsel. Dus mocht iemand
een plaat zien liggen, voorzien van een sticker
waar op aangegeven staat dat deze gebruikt wordt
voor onderzoek, weet dan dat de plaat onderdeel
is van het onderzoek in het natuurgebied Leudal
naar de levendbarende hagedis en de hazelworm”.
De hazelworm is een bruine, pootloze hagedis die
wat lijkt op een slang. De soort is echter niet giftig.
Ze eet vooral slakken en regenwormen. Als een
hazelworm wordt vastgepakt, kan het dier de staart
afwerpen. De afgeworpen staart blijft een tijdje
kronkelen en trekt de aandacht van de vijand
waardoor de hazelworm kan ontsnappen. De
staart breekt steeds af bij een speciale zwakkere
wervel. De staart groeit later weer aan maar wordt
nooit zo lang als de oorspronkelijke staart. De
levendbarende hagedis is een vrij kleine, bruinige
hagedis met een relatief lange staart. Als de
hagedis bij de lange staart wordt gegrepen, kan
deze net als bij de hazelworm, afbreken. De
staartstomp wordt dichtgeknepen door spieren
zodat het bloedverlies beperkt blijft en er zich snel
een korst kan vormen. Na een tijd groeit de staart
weer aan, maar ook deze nieuwe staart is altijd
korter dan de oorspronkelijke staart en donkerder
van kleur.
“Misschien heeft het bovenstaande bij iemand
vragen opgeroepen, die wil ik graag proberen te
beantwoorden”.

OP DE POLITIEKE AGENDA
Financiële verordening gemeente Leudal

Bestemmingsplan Landgoed Leudal

In de commissie Bestuur en Middelen is door
Ronduit Open gesteld dat door de zeer beknopte
verordening de kans bestaat dat de
gemeenteraad niet de informatie krijgt die zij
wenst. Zo is de gemeenteraad de afgelopen twee
jaar noch in de begroting, noch in de jaarrekening
geïnformeerd over de kosten van de organisatie.
Alle informatie is opvraagbaar, maar uit
ambtelijke informatie is gebleken dat tot nu toe
alleen
Ronduit
Open
dat
doet.
De
modelverodening van de VNG stelt voor dat het
college in de paragraaf bedrijfsvoering bij de
begroting en de jaarstukken naast de verplichte
onderdelen in ieder geval onder andere de
omvang, opbouw en ontwikkeling van het
personeelsbestand en de loonkosten, de kosten
van inhuur van derden, en de budgetten voor de
raad, de griffie, de rekenkamer en de accountant
opneemt.

Landgoed Leudal is een van de hoofdpijndossiers van
de gemeente Leudal. Dat had niemand verwacht in
2010 toen de plannen voor het landgoed werden
gepresenteerd. Het zou een hoogwaardig Landgoed
worden waar naast recreatie ook trainingen zouden
worden georganiseerd voor managers van grote en
internationaal werkende bedrijven. Die plannen
spraken zeer aan. De toen verloederde camping met tal
van problemen zou worden vervangen door een
kwalitatief hoogwaardig initiatief. Echter, van meet af
aan is de ondernemer enkel geïnteresseerd geweest in
de huisvesting van zoveel mogelijk arbeidsmigranten
op de camping. Daarnaast is er door de gemeente
onvoldoende opgetreden tegen herhaalde overtreding
van regels. We hebben als Ronduit Open de afgelopen
jaren keer op keer gewaarschuwd voor het feit dat de
ontwikkelingen op het landgoed een totaal andere
richting op gingen. Er zijn besluiten genomen die niet
onze instemming hadden. Maar dat is allemaal
verleden. We hebben nu te maken met de situatie zoals
die nu is.

Ronduit Open heeft ervoor gepleit dat het college
in de toekomst de aanvullende informatie die de
raadsleden wensen opneemt in de jaarrekening
en begroting. Daarnaast moet de betekenis voor
de financiën van de verplichte ‘notitie rente’ uit
worden gelegd. Voor Leudal betekent het feit dat
op dit moment maar met 1% rente gerekend hoeft
te worden een voordeel van meer dan 4 miljoen
euro t.o.v. de rentelasten volgens de jaarrekening
2016. In de jaarrekening 2017 zal dit verschil
zichtbaar worden. Op deze manier kunnen
raadsleden hun controlerende taak op het gebied
van financiën beter uitvoeren.
Gerry Teeuwen
Mariabosch / Samen Zorgen-huis
Gerry Teeuwen
Ronduit Open heeft de behoefte om concreet te
worden geïnformeerd over de stand van zaken
en voortgang rond Mariabosch. Wij realiseren
ons dat het een complex traject is waarbij
meerdere
partijen,
ieder
vanuit
eigen
verantwoordelijkheden en belangen is betrokken.
De vraagstelling bleef beperkt tot de rol en positie
van de gemeente. Zo is gevraagd naar de
toegezegde subsidies en leningen aan het
project,
naar
eventuele
onzekerheden,
onduidelijkheden, risico’s en de positie van de
gemeente indien hier sprake van is. Ook is er
gevraagd naar de realisering van de
woningbouwplannen en de ontsluiting.
Thieu Wagemans

Het proces naar permanente huisvesting van
arbeidsmigranten moet hoe dan ook worden gestopt.
Ook moet de goot- en nokhoogte worden gehandhaafd
zoals die in het oorspronkelijke bestemmingsplan is
opgenomen. Dit vanwege het aangrenzende Natura
2000 gebied waarvoor zeer strenge bescherming geldt
van de natuurwaarden. Er is geen enkel onderzoek
gedaan naar het effect van een intensief bewoond
verblijfsgebied op de omliggende natuurwaarden. Tot
slot moet de handhaving veel strakker worden
aangepakt. De laatste twee jaar is die verbeterd maar
in het verleden kon de exploitant keer op keer zonder
vergunning handelen.
Ronduit Open heeft de gemeenteraad opgeroepen om
te leren van wat er de afgelopen jaren is gebeurd en
eindelijk de streep te trekken. Dat houdt in dat de
exploitant aan de regels wordt gehouden en dat iedere
verdere verruiming van de huisvesting van
arbeidsmigranten wordt geweigerd.
Thieu Wagemans

“Raadsleden moeten hun
controlerende taak op het
gebied van financiën beter
kunnen uitvoeren”

OP DE POLITIEKE AGENDA
Milieueffectrapportage bij LIVAR-bedrijven
Ronduit Open heeft kennis genomen van de uitspraak van de uitspraak van de Rechtbank met betrekking tot
de vestiging van een LIVAR-bedrijf aan de Beekkant in Baexem. De vergunning is vernietigd vanwege
onvoldoende motivering en onderbouwing. Er is, gelet op de uitspraak van de Rechtbank, alle aanleiding om
voortaan met betrekking tot aanvragen voor LIVAR-bedrijven een MER voor te schrijven.
Mogelijk is het college reeds voornemens deze weg te gaan bewandelen. Zo niet, dan geeft Ronduit Open
dat met nadruk in overweging. Het ontbreken van betrouwbare gegevens ten aanzien van uitstoot van
ammoniak, geur en fijnstof maakt het thans lastig om goed onderbouwde besluiten te nemen. Bij het ontbreken
van dergelijke informatie kan het niet anders of besluiten moeten worden gebaseerd op veronderstellingen.
Thieu Wagemans
Basisschool Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter
Een jaar geleden is het eerste onderzoek gedaan naar de nut en noodzaak van een nieuwe fusieschool voor
Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter vanwege het afnemende leerlingenaantal. Het rapport toonde aan dat
het project kansen biedt voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs, verbreding van het aanbod in de
regio en verbinding door het bundelen van krachten en voorzieningen, wat samen nieuwe kansen biedt voor
de leefbaarheid in deze regio. Hierbij was het ook belangrijk om tijdig draagvlak en commitment te verwerven
bij alle betrokkenen. Zo kan er groei plaatsvinden naar de gewenste intensieve samenwerking.
Een maand geleden was er het advies van de stuurgroep voor de locatie Kallestraat in Hunsel. Voor de
gemeenteraad was alles toen nog koek en ei binnen de stuurgroep, maar op de achtergrond speelde er al
een hoop. Een paar dagen na het advies van de stuurgroep gaf Itter Laeftj aan niet achter het advies te staan.
Weer een paar dagen later gaf de dorpsraad uit Ittervoort een corrigerende toelichting op het advies. Tijdens
de raadsinformatiebijeenkomst werden deze geluiden versterkt door de insprekers. Hetzelfde gebeurde in de
commissie sociaal, waarin ook nog eens honderden getekende petities werden aangeboden door inwoners
uit Ittervoort en Neeritter om als gemeenteraad niet voor Hunsel te kiezen.
Ronduit Open heeft in de raadsvergadering niet voor de locatie Hunsel gestemd. De ruimtelijke aspecten en
maatschappelijke factoren spreken voor de locatie Begoniastraat in Ittervoort. Maar waar de school ook staat,
zolang het draagvlak er onder de ouders is, is elke locatie de beste. Zolang er geen duidelijk onderzoek is
gedaan naar het draagvlak voor de locatie Hunsel én Ittervoort kan er niet welonderbouwd een keuze gemaakt
worden tussen beide locaties. Wat we nu weten is dat ruimtelijk gezien Ittervoort een voorkeur heeft op Hunsel
vanwege de betere bereikbaarheid, dat het grenseffect niet is meegenomen in het proces, dat tijdelijke
ruimtelijke zaken er op het laatste moment niet onderbouwd bij zijn gehaald en dat het draagvlak voor Hunsel
vanuit Ittervoort en Neeritter laag is. Draagvlak was een overweging van de gehele gemeenteraad om in
februari door te gaan met het project. Het zijn de ouders die bepalen of dit project slaagt of niet. Zij zijn
degenen die bepalen waar hun kinderen naar school gaan. Wij gaan als Ronduit Open geen miljoenen
uitgeven aan een project zonder dat we een idee hebben voor hoeveel kinderen die school gebouwd gaat
worden.
Om deze redenen heeft Ronduit Open een amendement ingediend om te besluiten dat voor zowel de locatie
Kallestraat in Hunsel als de locatie Begoniastraat in Ittervoort een uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar
het draagvlak onder de ouders van huidige en toekomstige basisschoolleerlingen in Haler, Hunsel, Ittervoort
en Neeritter, alvorens een definitieve locatie wordt aangewezen. Hier kwam de vraag bij hoe het nu zit met
de Wet Medezeggenschap op scholen. Waar het voor Ronduit Open op neer komt is dat SPOLT de ouders
serieus wil betrekken in het fusietraject, maar dat men wel kost wat kost de locatie Kallestraat in Hunsel vast
wil hebben liggen, terwijl hier de ouders nooit op een deugdelijke manier naar is gevraagd. Ronduit Open
vindt dit totaal misplaatst. De meerderheid van de gemeenteraad koos helaas voor de locatie Hunsel.
Jordi Custers

VERKIEZINGSUITSLAG
Ronduit Open zit vol energie! Wij danken de 3205 inwoners van Leudal die ons het
vertrouwen hebben gegeven om hun de komende vier jaar te mogen vertegenwoordigen
in de gemeenteraad van Leudal!

CONTACT MET RONDUIT OPEN
Wethouders
-

Stan Backus - s.backus@leudal.nl
Mart Janssen – m.janssen@leudal.nl

Raadsleden
-

Jordi Custers – j.custers@leudal.nl
Evert Franzen – e.franzen@leudal.nl
Berry Hermans – b.hermans@leudal.nl
Gerry Teeuwen – g.teeuwen@leudal.nl
Thieu Wagemans – m.wagemans@leudal.nl

Commissieleden
-

Marianne Bultman – m.bultman@leudal.nl
Baldwin Grabert – b.grabert@leudal.nl
Ger Laemers – g.laemers@leudal.nl
Chrétien Wetemans – c.wetemans@leudal.nl

Bestuur Ronduit Open versterkt door Maan
Hermans
Het bestuur van Ronduit Open verwelkomt Maan
Hermans in haar gelederen. Maan woont in
Heythuysen en is 21 jaar oud. Hij volgt de studie
Rechtsgeleerdheid aan de universiteit in
Maastricht. In zijn vrije tijd speelt Maan handbal en
is in verschillende functies in de handbalwereld
actief, waaronder bestuurslid van VIOS en
bondsscheidsrechter. Maan zal zich binnen het
bestuur specifiek richten op de verjonging binnen
de partij en de verdere promotie van Ronduit Open
op de diverse social media. Daarmee zet Ronduit
Open een belangrijke stap om zich verder ook op
de jongere doelgroep te richten.

Vertrek Richard Verheul
Al enkele weken is bekend dat Richard Verheul de fractie Ronduit Open heeft verlaten en als onafhankelijk
raadslid onder de naam Leudal Sociaal verder gaat. Voor Ronduit Open was dit onbegrijpelijk. Dit gebeurde
namelijk binnen 24 uur nadat hem gemotiveerd werd meedegedeeld waarom hij niet zou worden
voorgedragen als wethouder. Hierom hebben wij de afgelopen weken geprobeerd met Richard om tafel te
gaan om het een en ander te bespreken. Dit was de reden dat er tot vandaag geen uitgebreide reactie vanuit
onze kant kwam. Gezien zijn uitingen in de media van afgelopen week kunnen we concluderen dat hij hiertoe
zelf de deur potdicht heeft gedaan. De nieuwe coalitie Samen Verder, Ronduit Open en D66 wil de bestuurlijke
component in Leudal verder versterken door onder andere een directere sturing van processen en projecten
door het college met een frequente rapportage aan de gemeenteraad. Van het college wordt meer dan ooit
een strakke regie gevraagd op de uitvoering van het werk, om zo de bestuurlijke positie en rol te versterken.
Dat vraagt om een intensieve betrokkenheid door wethouders bij de verschillende dossiers. Belangrijke
specifieke eigenschappen zijn een zelfstandige opstelling ten opzichte van de gemeenteraad en de eigen
fractie, waarbij leiderschap en daadkracht worden getoond. Ronduit Open had de luxe dat er meerdere
kandidaat wethouders beschikbaar waren. Alles afwegende hebben fractie en bestuur geconcludeerd dat Mart
Janssen de geschikte kandidaat voor wethouder "sociaal domein" is. Bestuur en fractie verwachten dat Mart
Janssen de behoorlijke uitdagingen in het sociaal domein op een goede manier aanpakt met oog voor de
kwetsbaren in onze gemeente.
Binnen Ronduit Open is begin dit jaar uitvoerig gesproken over de waarden die we toekennen aan het
lidmaatschap van Ronduit Open en dus ook aan het zijn van volksvertegenwoordiger voor de inwoners van
Leudal. Alle leden waren het er voor de verkiezingen over eens dat stemmen die werden uitgebracht op de
leden van de partij, de partij Ronduit Open toekwamen. Richard Verheul was het daar mee eens. Om alle
twijfel hierover weg te nemen is unaniem besloten dat we daar een onvoorwaardelijke verklaring voor te
ondertekenen: degene die om welke reden dan ook de partij verlaat zal zijn zetel terug geven aan Ronduit
Open. Daarmee gaven we met elkaar uiting aan voor ons belangrijke waarden. Ronduit Open heeft Richard
Verheul dan ook opgeroepen op basis van die verklaring, die hij enkele maanden geleden met overtuiging
heeft ondertekend en waarmee hij de kiezers in Leudal een belofte heeft gedaan, gestand te doen. Het is voor
Ronduit Open, en zeker ook voor Richard Verheul, niet uit te leggen waarom hij op dit moment zijn eigen
ondertekende belofte niet nakomt. Het gaat niet alleen om zijn eigen geloofwaardigheid maar ook om de
geloofwaardigheid van de politiek. We betreuren het te moeten constateren dat Richard Verheul zowel
publiekelijk als achter enkele leden van Ronduit Open hun rug om zijn gal spuit, dat hij het gesprek met
verschillende leden van Ronduit Open niet wil of durft aan te gaan, en dat hij de politieke realiteit niet
accepteert zoals hij is en vandaar een hoop nonsens de wereld in helpt. Hij spuugt in het kader van eigen
belang op de kiezers en leden van Ronduit Open dankzij wie hij twee jaar wethouder is geweest en nu ook
weer zijn zetel kan claimen in de gemeenteraad. Deze kwestie heeft Ronduit Open ondertussen zowel
negatieve energie gekost dat we blij zijn het bij deze te kunnen afsluiten.
Jordi Custers & René Strijbosch

