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30 jaar springlevend

Verder in deze nieuwsbrief

Tekst Tiemen Brouwer – Voorzitter
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Niemand kan het zijn ontgaan, dit jaar bestaat de vereniging
Ronduit Open 30 jaar. Na de zomer zal dit worden gevierd. Al enige
tijd is er een commissie hard aan het werk om enkele
jubileumactiviteiten - onder andere voor de leden van Ronduit Open
- te organiseren. In deze nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd.
De jubileumactiviteiten hebben ook als doel om Ronduit Open nog
eens extra op de kaart te zetten. Want iedereen mag het weten dat
Ronduit Open 30 jaar bestaat en een springlevende partij is in het
politieke hart van Leudal.

 Bericht van de fractie

Met genoegen kijkt het bestuur terug op de afgelopen
ledenvergadering in maart en is verheugd over het grote aantal
leden dat aanwezig was. Tijdens de ledenvergadering heeft het
bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen bestuurlijke
jaar en haar speerpunten benoemd voor dit jaar. Ook heeft Thieu
Wagemans als fractievoorzitter de leden geïnformeerd over de
belangrijkste politieke zaken die aan de orde zijn geweest. In deze
nieuwsbrief treft u een verslag aan van de fractie over de periode
tussen de vorige nieuwsbrief (januari jl.) en deze.

 Nieuwe bestuursleden stellen
zich voor
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 Goed om nog te weten……
 Verantwoording

Tijdens de afgelopen ledenvergadering is er ook afscheid genomen
van drie bestuursleden. Jos Nijsen was volgens rooster aftredend en
Bep Eymael en Jan Roest zijn beiden gestopt als bestuurslid. Alle
drie zijn zij al lange tijd actief betrokken bij Ronduit Open in
verschillende functies: als raadslid, commissielid, of bestuurslid. En
daarmee hebben ze een grote bijdrage geleverd aan Ronduit Open
de afgelopen jaren. Er gaat dan ook een enorme dank naar alle drie
uit!
In een interview in deze nieuwsbrief blikt Jos Nijsen terug op de 22
jaar die hij al lid is van Ronduit Open.
Als in een keer drie mensen afscheid nemen van het bestuur,
betekent dat een groot ‘gat’. Gelukkig hebben zich voorafgaand aan
de ledenvergadering drie leden kandidaat gesteld voor een
bestuursfunctie. Alle drie zijn ze tijdens de ledenvergadering tot het
bestuur toegetreden. De nieuwe bestuursleden: Toos van Horne,
René Clerkx en René Strijbosch stellen zich in deze nieuwsbrief aan
u voor.
Het bestuur ziet er naar uit om u als lid van Ronduit Open tijdens de
jubileumactiviteiten te ontmoeten. Hopelijk worden het momenten
om herinneringen op te halen en vooruit te kijken naar de toekomst.
Ik wens u en uw naasten – al is het nog wat vroeg – alvast een fijne
zomer toe!!
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Bericht van de fractie
Tekst André Kierkels - Raadslid
Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waar wij ons als fractie afgelopen tijd mee bezig hebben
gehouden:
Gemeenschapsaccommodaties;
Voor de gemeenschapsaccommodatie in Ell, heeft de coalitie voldoende financiële ruimte vrij kunnen
maken.
De gemeenschap Ell krijgt hierdoor een fantastische accommodatie, die midden in kern gesitueerd wordt
vlak bij de basisschool, waardoor een multi-functioneel gebruik van beide accommodaties gemakkelijker
wordt;
Daarnaast is er mede, dankzij een strak financiële beleid, toch nog een gunstig besluit genomen ten
behoeve van de tennisclub Haelen en Horn. Zij krijgen de beschikking over een geheel nieuwe
tennisaccommodatie gelegen tussen Haelen en Horn.
Hierbij mag niet uit het oog verloren worden, dat beide verenigingen zelf de samenwerking hebben
gezocht, om zodoende de mogelijkheid te scheppen om in één accommodatie hun sport te beoefenen.
Jongerenbeleid;
Er is in 2011 al een Jongeren Task Force ingesteld, die vooral erop gericht is om de belangen van
jongeren uit de gemeente Leudal, te waarborgen. Er is extra geld beschikbaar gesteld voor het
aantrekken van een Jongerenwerker, , die een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van
jongeren, door samen met hen activiteiten te organiseren die jongeren belangrijk vinden. Natuurlijk lukt
dit niet altijd, het is een proces van vallen en opstaan. Echter een goed voorbeeld van zoals het moet, is
de voorziening die de jongeren uit Neeritter zelf hebben opgezet. Ook is er nieuw leven geblazen in een
jongeren ontmoetingsruimte in de Bombardon.(de Zaal)
Leefbaarheid;
Zoals u al weet is ervan vanuit de gemeente een bureau Dorpsraden opgericht, die de leefbaarheid in de
kernen moet gaan begeleiden en waarborgen. Het is de bedoeling dat vanuit de kernen zelf ideeën
komen waardoor de leefbaarheid vergroot wordt. Dus verwacht wordt dat vanuit de kernen acties
worden ondernomen om te proberen met kleinschalige initiatieven de leefbaarheid te vergroten
Vanuit de fractie Ronduit Open is er, in navolging hierop, een uitvoerig voorstel aangeboden aan het
college, dat betrekking heeft op het vergroten van de inschakeling van vrijwilligers in de kernen de zgn.
Tijdbank.
Dit voorstel is door de raad aangenomen zodat er een goed fundament onder het vrijwilligerswerk komt
te liggen. Binnenkort zal de organisatie vanuit de gedachte van de Tijdbank met gerichte voorstellen
komen.
De Tijdbank sluit nauw aan bij de visie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning om te komen tot
een samenleving waarbij we er meer voor elkaar zijn.(noaberschaft)
Integriteit;
Zoals u heeft kunnen lezen heeft de fractie de integriteit van een van de raadsleden ter discussie
gesteld. Een verzoek had betrekking op het schenden van de geheimhouding. Uit het onderzoek zou
blijken dat er niemand gelekt zou hebben. Omdat de feiten echter anders lagen werd verzocht om
openbaarmaking van het onderzoek. Dit werd echter door de meerderheid van de raad afgewezen.
Hierdoor werd onze fractievoorzitter genoodzaakt om de feiten, komende uit een eigen onderzoek, naar
voren te brengen.
Verder werd naar aanleiding van de behandeling van het Masterplan Maasplassen een onderzoek
gevraagd naar de integriteit van raadslid Frenken. Middels een brief van de burgemeester die gevraagd
werd een onderzoek in te stellen, werd de indiener van het verzoek medegedeeld dat uit het onderzoek
van de burgemeester GEEN feiten naar voren waren gekomen om twijfels te hebben omtrent de
integriteit van de heer Frenken.
Uit een eigen onderzoek van de fractie blijkt echter dat er meerdere feiten zijn die anderszins doen
vermoeden. Tot op heden heeft er nog geen diepgaander onderzoek plaatsgevonden omdat het
presidium dit niet nodig acht.
De fractie zal daarom ook met feiten komen om te laten zien dat het onderzoek slecht is uitgevoerd en
dat er wel degelijk sprake is van strijdigheid met de integriteitsregels.

André Kierkels woont in Neer en is raadslid en lid van de commissie Samenleving. Verder is hij
werkzaam als Coördinator Maatschappelijke Diensten Werkplein Venray. Ook ben is hij coördinator van
Eigenkracht Centrale en mediator. Deze laatste twee werkzaamheden doet hij als freelancer.
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Interview met Jos Nijsen
Tekst Bart Thiesen
In de afgelopen twaalf jaar ben ik al vaak bij Jos op bezoek
geweest, maar nog nooit om hem te interviewen. Het duurt dan
ook een tijdje voor we aan ons gesprek toekomen. De tuin, het
opkomende gewas en de nachtvorst van enkele dagen geleden
moeten eerst besproken worden. En als we dan bij een kop koffie
toekomen aan de reden voor dit gesprek, blijkt steeds weer dat we veel meer hebben om over te
praten. Toch zijn er bepaalde zaken die steeds weer terugkomen. Politiek of niet, uit alles blijkt dat Jos
een zeer betrokken persoon is. Betrokken bij gezin en maatschappij. Dat uit zich in zijn werk voor de
vakbond, voor vluchtelingen en asielzoekers, voor het Groene Kruis en ga zo maar door. En ook voor de
politiek dus.

22 jaar actief lid van
Ronduit Open

Prachtig klinken de verhalen en anekdotes die Jos verteld over de politiek
van vroeger. Over hoe zijn vader, na een cafébezoek, ervan overtuigd was
geraakt, dat een arbeiderspartij niet door een ondernemer gerund kon
worden en er dus een ander geluid in Baexem moest gaan klinken. En Jos,
aangestoken door dat virus, kwam ook op die lijst te staan. Toen in 1990
de herindeling kwam, en Baexem en Grathem samen met Heythuysen een
nieuwe gemeente gingen vormen, had Jos er dan ook al aardig wat
politieke jaren opzitten. De plaatselijke partij moest vaarwel gezegd
worden en een nieuw onderkomen gezocht. En uiteindelijk kwam Jos bij
Ronduit Open terecht. Omdat die club iets te bieden had. Omdat mensen
uit de hele nieuwe gemeente erbij betrokken werden. Omdat Jos voelde
dat het daar niet om de macht ging, maar om de burgers. En opnieuw
stond Jos op de lijst bij verkiezingen voor de gemeenteraad. Niet op een
verkiesbare plaats, want op het pluche hoefde Jos niet. Dat werk lag hem
minder dan meepraten en meedenken in vergaderingen. Geen wonder dat
hij al in 1993 toetrad tot het bestuur van Ronduit Open. Van de 30 jaar die
Ronduit Open komend najaar zal bestaan, heeft Jos dus bijna 19 jaar deel
uit gemaakt van dat bestuur. En daarin heeft hij veel functies bekleed en
Jos Nijsen foto Ronduit Open
veel meegemaakt. Als er gewerkt moest worden stond Jos altijd vooraan.
Een poster ophangen voor de verkiezingen werd door Jos uitgevoerd met alle toeters en bellen die er
maar bij te bedenken waren. Maar ook de financiën beheren deed hij jarenlang zo, dat iedereen steeds
precies kon volgen hoe we ervoor stonden. En Jos is zich bewust van de loop van de geschiedenis.
Tijdens ons gesprek worden er knipsels en verslagen tevoorschijn gehaald, die laten zien hoe lang en
hoe enthousiast Jos al met politiek en vooral met Ronduit Open bezig is. Jammer, maar wel begrijpelijk
vindt Jos het, dat er zo weinig mensen actief bij dit alles betrokken zijn. Maar dat zie je overal, vindt hij.
Het aantal leden van Ronduit Open is heel behoorlijk, maar de
actieve betrokkenheid zou wat groter kunnen zijn. Het zijn toch
wel altijd dezelfde mensen die je bij vergaderingen ziet en dat is
jammer, want de leden hebben allemaal een stem.

“Betrokken bij gezin
en maatschappij.”

Komend najaar, in september wordt het 30-jarig bestaan van Ronduit Open gevierd en over de eerste
voorbereidingen voor dat feest heeft Jos nog meegepraat binnen het bestuur. Nu hij daarmee is gestopt,
zal hij, als actief lid, de viering meemaken. Want actief bij alles betrokken, ja dat blijft ie.

30 jarig jubileum
Tekst Sjaak Beeren – namens de organiserende jubileumcommissie
Het 30-jarig bestaan van Ronduit Open willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wij willen dit op
de volgende wijze “vieren”:
- Met één ‘hoofdactiviteit’ voor alle leden van de vereniging. Uitgangspunt is een feestavond met een
officieel tintje en het met elkaar kunnen praten met enige afwisseling door optredens met een zinvol,
serieus en/of ludiek karakter. Plaats en datum: Baexheimerhof, vrijdag 7 september 2012
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- Met twee nevenactiviteiten een ongeveer twee maanden vóór de feestavond en een activiteit ongeveer
twee maanden ná de feestavond. Het gaat dan om een ‘politiek café’ en het verrichten van
vrijwilligerswerk bij een nog nader vast te stellen organisatie.
- Middels media aandacht voor de georganiseerde activiteiten. In de vorm van publicaties over het 30jarig bestaan in het Leudalnieuws en op 3ML.

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
Tijdens de ledenvergadering (maart jl.) zijn er drie nieuwe leden toegetreden tot het bestuur. Zij stellen
zich aan u voor.
Toos van Horne
“Mijn naam is Toos Van Horne. Al vele jaren ben ik geïnteresseerd in de politiek. Het heeft mij altijd zeer
aangesproken waar Ronduit Open voor staat en hoe besluiten worden genomen. Rechtvaardig en
duidelijk voor iedereen. Na het beëindigen van ons Pluimveebedrijf in 2003 kreeg ik de ruimte om met
nieuwe dingen bezig te zijn. Sinds 2004 ben ik vrijwilliger bij het huiskamerproject in Haelen. Dit werk
geeft mij enorm veel voldoening. In de vorige Raadsperiode was ik commissielid van Sociaal
Maatschappelijke Zaken. In de huidige raadsperiode was ik tot 1 jan. 2012 p.l.v. commissielid en
momenteel commissielid Samenleving. De redenen dat ik mij beschikbaar heb gesteld als kandidaat
voor het bestuur zijn: (1) ik ben gevraagd door enkele Ronduit Open leden, (2) mijn betrokkenheid met
Ronduit Open, (3) omdat ik voorstander ben van meer vrouwen politiek actief binnen Ronduit Open en
(4) een omdat voltallig bestuur gewenst is. Ik hoop dat mijn bestuurslidmaatschap een positieve
bijdrage mag zijn voor Ronduit Open. Graag wil ik iedereen bedanken voor het in mij gestelde
vertrouwen. Ten slotte, het is voor mij het vermelden waard: ik ben trotse oma van 4 kleinkinderen Zij
verdienen en krijgen alle tijd en aandacht die ik nodig vind.”
René Strijbosch
“Mijn naam is René Strijbosch, 50 jaar en geboren in Deurne (NB). Gehuwd met Ellen en woonachtig in
Heythuysen. We hebben samen 3 kinderen. Ik werk bij Enexis en ben daar verantwoordelijk voor
marketing voor de grootzakelijke markt. Mijn hobby is reizen (vooral stedentrips en Italië) en volleybal
(actief op recreatief niveau en team manager van Dames 1 van Peelpush uit Meijel, uitkomend in de
eredivisie). Tenslotte vertegenwoordig ik Ronduit Open als niet-raadslid in de commissie Bestuur en
Middelen. Mijn ambitie is Ronduit Open verder te professionaliseren en interessant te houden voor
huidige en potentiële kiezers.”
René Clerkx
“René Clerkx, woonachtig in Kelpen-Oler, touringcar chauffeur, meer dan 20 jaar lid van Ronduit Open.
voorheen 12 jaar in de gemeenteraad (Heythuysen) gezeten en heb het hart nog steeds bij Ronduit
Open liggen. Dit heeft mij doen besluiten, toen ik gevraagd werd voor een bestuursfunctie, om toe te
treden in het bestuur om zodoende weer een bijdragen te kunnen leveren aan een club van mensen die
met een juiste instelling de gemeente probeert te besturen. Ik hoop op een prettige en eerlijke manier
met de overige bestuursleden een goed draaiende club op gang te houden.”

Goed om nog te weten……

Verantwoording

 Vergeet niet uw contributie voor 2012 te betalen!

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.

 Is uw e-mailadres nog niet bekend bij de vereniging of is uw
e-mailadres gewijzigd, maakt dit dan kenbaar aan het bestuur
via de website.

 De volgende nieuwsbrief zal in oktober uitkomen.

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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