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Nieuwsbrief, bestuur en website
veranderd/vernieuwd

Verder in deze nieuwsbrief

Tekst Tiemen Brouwer – Voorzitter

 Bericht van de fractie

2012 is al even aan de gang, maar goede wensen voor het
nieuwe jaar zijn nog steeds op hun plaats. Namens alle
bestuurs- en fractieleden wens ik u dan ook het beste voor
2012!
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U hebt wellicht gedacht: “komt er nog ooit een nieuwsbrief
van Ronduit Open?”. Zeker wel! Voor u ligt een geheel
vernieuwde nieuwsbrief van Ronduit Open. Er is veel gebeurd
binnen Ronduit Open. Zowel de fractie als het bestuur hebben
de afgelopen periode veel werk verzet.
In deze nieuwsbrief treft u een verslag aan over het werk van
de fractie in de afgelopen periode. Ook maakt u kennis met
fractielid Richard Verheul.
Bestuurlijk is er heel wat veranderd binnen Ronduit Open.
Sinds maart vorig jaar zijn er drie nieuwe leden toegetreden
tot het bestuur. Daarnaast heeft Bart Thiesen tijdens de
ledenvergadering in maart 2011, het voorzitterschap aan mij
overgedragen. Elf jaar lang heeft Bart zich zeer verdienstelijk
ingezet voor de partij. Ronduit Open is hem daarvoor
dankbaar! Zelf ga ik proberen naar beste vermogen mijn taak
als voorzitter uit te voeren en het vertrouwen wat in mij is
gesteld waar te maken. Verderop in deze nieuwsbrief stellen
de nieuw bestuursleden zich aan u voor.
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In de afgelopen periode heeft het bestuur de koers bepaald
richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Ook is
het ledenbestand geactualiseerd en er is overleg gevoerd met
de fractie over de huidige gang van zaken. Daarnaast is het
bestuur volop bezig met de organisatie van het 30 jarige
jubileum van Ronduit Open dit jaar!
Tegelijk met deze nieuwsbrief heeft u een uitnodiging en de
agenda voor de aankomende ledenvergadering in maart
ontvangen. Dan zal het bestuur verantwoording afleggen over
het afgelopen jaar. Maar ook een doorkijk geven naar het
komende jaar, met speciale aandacht voor het jubileum.
Niet alleen deze nieuwsbrief is vernieuwd, maar ook de
website van Ronduit Open is gemoderniseerd. Wellicht hebt u
het al gezien. De nieuwe website is toegankelijker en Ronduit
Open kan zich er nog beter mee profileren. Meer informatie
over de website is te lezen in deze nieuwsbrief.
Graag tot ziens op ledenvergadering!!
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Bericht van de fractie
Tekst Berry Hermans - Raadslid
Waar hebben wij ons als fractie Ronduit Open mee bezig gehouden, de afgelopen periode. Allereerst
waren er de investeringen voor de Zaal in Heythuysen, met het voorbehoud dat er eerst een deugdelijk
businessplan diende te komen, zijn wij akkoord gegaan met de investeringen, in de hoop dat het almaar
oplopend exploitatietekort zal afnemen. Het nieuwe bestuur krijgt zijn kans.
Dat wij niet over 1
nacht ijs zijn gegaan, blijkt uit het feit dat wij er een extra fractievergadering aan hebben moeten
spenderen. Want zoals U van ons gewend bent, wensen wij geen open-einde toestanden.
De zienswijze over de N-280 is vastgesteld in februari, hierin zijn onze opvattingen verwoordt door
middel van onze eigen inbreng, en het document is via amenderingen nog extra toegespitst geworden
op te onderzoeken zaken, zoals bijvoorbeeld dat de maatregelen voor vrachtverkeer dat niet op de N280 thuishoort niet genomen moeten worden, maar logische aanpassingen in het uitgangspunt moeten
worden mee genomen.
De afronding van het maatschappelijk debat buitengebied, veel en intensief bezochte avonden, die een
uitgebreide variatie aan stellingen, en meningen hebben opgebracht, hebben geleidt tot een
kaderstelling die toekomstbestendig is, duidelijkheid biedt, en ongewenste ontwikkelingen in het
buitengebied tegengaat. Hierbij mogen wij onze wethouder Joerie Minses zeker mee complimenteren.
Een lang gekoesterde wens van Ronduit Open is hiermee in vervulling gegaan. De vaststelling van de
uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied, was een drama, wat besluitvorming betreft. Politieke
spelletjes voerden de boventoon, in plaats van inhoudelijke discussies. Jammer, en doodzonde, wij doen
daar niet aan mee.
Wij kunnen dan ook blij zijn dat dit belangrijk punt eindelijk is afgehandeld, en we weer vooruit kunnen.
De helihaven blijft als een van de omvangrijkste dossiers onze aandacht vragen, de procedure
provinciale besluitvorming hierover zorgde ervoor dat wij de raad om een uitspraak hebben gevraagd,
het kan niet zo zijn dat bezwaarmakers niet de kans krijgen om hun bezwaren in te dienen, en dat na de
beroepstermijn, de stukken gewijzigd worden ten gunste van de helihaven.
Onze opmerkingen over de gladheidsbestrijding hebben er mede voor gezorgd dat het college extra
maatregelen heeft getroffen voor de toekomst, bij extreme weersituaties.
Wij gaven een NEE, tegen het Meerjaren Investeringsprogramma 3 van de Gebiedsontwikkeling MiddenLimburg (GOML). Geld uitgeven aan projecten die geen enkele meerwaarde hebben voor de regio als
geheel, daar hebben wij een broertje dood aan. De criteria voor de projecten worden aangescherpt,
zodat de lokale projecten die gemeentes goed zelf uit kunnen voeren, afvallen. In principe hoeft het toch
niet moeilijk te zijn, om de grotere regionale vraagstukken op te lossen. Maar daar hebben wij een eigen
regiovisie voor geschreven. (zie de website). Na een periode van bezinning binnen de
Gebiedsontwikkeling, heeft men strengere criteria vastgesteld, waarna we schoorvoetend akkoord zijn
gegaan met het investeringsplan. De volgende aanvraag zullen wij weer zeer kritisch bekijken.
Deze opsomming is slechts een bloemlezing van de vraagstukken waar wij ons als fractie over hebben
gebogen. Voor meer informatie kunt U ook de website bezoeken, en de verslagen van de
raadsvergaderingen er op na lezen.
Tot slot, wij blijven op de centen letten, dat was in het coalitieakkoord en programma afgesproken, en
daar houden wij ons aan. Investeringsvoorstellen zonder een deugdelijke financiële onderbouwing zullen
nooit onze steun krijgen, ongeacht wie het voorstel doet.
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Interview met raadslid Richard Verheul
Tekst Bart Thiesen
Het duurt even voor ons gesprek echt op gang komt. Tijdens het
maken van de koffie en het treffen van andere voorbereidingen wordt
echter al duidelijk welke kant het op zal gaan. En na wat algemene
inleidingen is de vraag naar Richards politieke motivering dan ook
vanzelfsprekend.
Het zal iedereen die Richard kent niet vreemd voorkomen dat hij uit
eigen
betrokkenheid
in
de
politiek
terecht
is
gekomen.
Maatschappelijk bezig op meerdere terreinen, kwam hij in Leudal
terecht met het idee dat je dingen niet moet laten gebeuren, maar dat
je er actief bij betrokken moet zijn. Via Progressief Leudal kwam hij
bij Ronduit Open terecht, waar hij wel de bereidheid om te luisteren
aantrof, die hij eerder miste. Ook zijn ideeën over de samenleving en
de manier waarop je die gestalte kunt geven kwamen overeen.
Gedeelde idealen waren en zijn een gezonde voedingsbodem voor
intense samenwerking. Maar ook
persoonlijke omstandigheden
Richard verheul foto Ronduit Open
zorgen ervoor dat Richard weet waarover hij het heeft en vooral,
waarom hij er over denkt zoals hij doet. Betrokkenheid is dan ook een woord dat vele malen valt tijdens
ons, toch wel genoeglijke, gesprek. Betrokkenheid bij de lokale gemeenschap, maar misschien nog wel
meer bij de mensen, persoonlijk, in die gemeenschap. Dat o.a. de
WMO en het leerlingenvervoer in zijn portefeuille zitten vindt daar
zijn oorsprong. De mens dient de maatstaf te zijn, niet de regel.
Hoewel regels natuurlijk noodzakelijk zijn. Mensen geven waar ze
recht op hebben heeft hij herkend als een drijfveer voor de
politiek van Ronduit Open en dat was precies wat hijzelf ook als
inspiratiebron had en heeft.

“Dingen niet laten
gebeuren, maar
actief betrokken
zijn.”

Afgelopen jaar bracht Richard als gemeenteraadslid een bezoek
aan de Poolse stad Pogorzela. Dit als een vervolg van de
jumelage tussen die stad en de vroegere gemeente Hunsel. Over
de politieke inhoud was hij erg duidelijk. Geen toegevoegde
waarde voor Leudal, en voor Pogorzela de mogelijkheid om uit de
Europese subsidiepot te snoepen. Sociaal maatschappelijk ligt dat
echter heel anders. Privé zijn er goede contacten en die kunnen
van grote betekenis zijn voor de burgers in die stad. Politiek zag
Richard allen maar een soort hulp bij het inzetten van de gelden
uit die Europese bron. Ze werden wel ingezet voor goede
doeleinden, maar hij voorzag problemen over een aantal jaren,
als die geldstromen zouden stoppen. Dan was er geen geld om die voorzieningen in stand te houden. En
daarmee zou Leudal misschien kunnen helpen.

“Gedeelde idealen
waren en zijn een
gezonde
voedingsbodem
voor intense
samenwerking.”

En zo was de cirkel weer rond, want helpen blijkt
Richard Verheul.

toch de rode draad in het (politieke) leven van

Gemoderniseerde website
Tekst Ria Teluy en René Strijbosch – Beheerders website
De website van Ronduit Open (www.ronduitopen.nl) is toe aan een vernieuwingskuur. Hiervoor waren
diverse redenen, zoals:
- De website was verouderd, nieuwe technologische mogelijkheden konden niet toegepast worden.
- Internet wordt meer en meer ingezet in communicatie tussen (groepen) mensen. Met de verkiezingen
in 2013 in aantocht is het noodzakelijk dat de website van Ronduit Open toegerust is op diverse vormen
van communicatie met de burgers van Leudal. interactie zal plaatsvinden via Internet, Facebook en
Twitter. de nieuwe website is hier op toegerust. (vervolg op pagina 4)
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Gemoderniseerde website vervolg van pagina 3

In de afgelopen maanden is hard gewerkt door leden van Ronduit Open en Syveon, de bouwer van de
website. Met behulp van de nieuwste technologie is een website gerealiseerd die aantrekkelijk is om te
gebruiken door alle mensen.
- Er is gebruik gemaakt van een rustige kleurstelling.
- Navigatie door de website gebeurt met duidelijke menuknoppen.
- Het is mogelijk om dossiers te vormen waarin alle documentatie van een bepaald onderwerp
overzichtelijk is gebundeld.
- Er kan snel en gericht gezocht worden naar informatie.
In de komende weken wordt de 'inhoud' van de oude site overgezet naar de nieuwe site. Op 1 maart
aanstaande gaat de nieuwe website online!
Vanzelfsprekend zijn we erg benieuwd naar de reacties van onze lezers / leden. We stellen het erg op
prijs uw reacties te ontvangen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier op de nieuwe
site.
Meer informatie over de nieuwe website kunt u krijgen bij Ria Teluij (r.teluij@leudal.nl) of René
Strijbosch (r.strijbosch@leudal.nl of rene.strijbosch@gmail.com)

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
Maart vorig jaar zijn er drie nieuwe leden toegetreden tot het bestuur. Zij stellen zich aan u voor.
Tiemen Brouwer – Voorzitter
“Ik ben woonachtig in Heythuysen, 21 jaar oud en geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen,
kunst, cultuur en politiek. Ik volg een hbo-opleiding Business en Management in Maastricht. Naast
voorzitter van Ronduit Open ben ik commissielid Ruimte in de mooie gemeente Leudal en iemand die
graag resultaatgericht met mensen samenwerkt.”
Sjaak Beeren – Penningmeester
“Ik ben in Neer geboren en opgegroeid. Het voortgezet Onderwijs heb ik in Roermond en Sittard
gevolgd. Praktisch mijn gehele werkleven heb ik bij (ABN)Amro doorgebracht op diverse plaatsen in het
land in diverse functies. Sinds juli 2011 ben ik met de VUT. Ben getrouwd met Marjo. Na eerst op drie
andere plaatsen te hebben gewoond, wonen wij vanaf 1994 in Ell. Het gezin voert een druk sociaalleven.
Dit doen wij al vele jaren en in alle plaatsen waar wij gewoond hebben of wonen.”
Will Dumont – Bestuurslid
“Mijn naam is Will Dumont. Na mijn landbouwopleiding ben ik in 1959 gestart als agrarisch
bedrijfsadviseur, gespecialiseerd in dierhouderij en voeding, in de meest brede zin van het woord.
Aanvankelijk in Nederland,vanaf eind zeventiger jaren ook internationaal. Mijn werk heeft mij in de
gelegenheid gebracht vele landen te kunnen bezoeken en kennis te nemen andere werkwijzen. Na mijn
Vut ben ik o.a. een periode raadslid geweest voor Ronduit Open in de gemeenteraad van de voormalige
gemeente Heythuysen, tot de herindeling naar de huidige gemeente Leudal. Wat mij altijd aanspraak,
was de instelling van Ronduit Open "open en eerlijk beleid met en voor de burgers, waar bij de rechten
en plichten voor iedereen gelijk zijn. Op basis hiervan , ben ik bereid een bijdrage te blijven leveren als
bestuurslid van Ronduit Open.”

Goed om nog te weten……

Verantwoording

 Maandag 26 maart aanstaande vindt de ledenvergadering
van Ronduit Open plaats vanaf 19.30 uur. Locatie:
Geelenhof Grathemerweg 16 te Kelpen-Oler.
Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u een uitnodiging
en de agenda voor deze ledenvergadering. Wij rekenen op
uw komst!! Koffie, thee en vlaai staan klaar.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
het bestuur van de Vereniging Ronduit
Open ter informatie aan de leden van
Ronduit Open, over de raadsfractie en
het bestuur.

 Vergeet niet uw contributie voor 2012 te betalen!
 Is uw e-mailadres nog niet bekend bij de vereniging of is
uw e-mailadres gewijzigd, maakt dit dan kenbaar via de
website.

 De volgende nieuwsbrief zal in april uitkomen.
Ronduit Open Nieuwsbrief

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief
kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor vragen en opmerkingen kan men
zich wenden tot het secretariaat.
Raadpleeg voor gegevens en verdere
informatie de website.
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