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Boeiende jaren

Verder in deze nieuwsbrief

Tekst Tiemen Brouwer – Voorzitter
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Alweer de laatste nieuwsbrief van Ronduit Open dit jaar. Een
boeiend jaar. Ronduit Open viert haar 30-jarig bestaan. In
september hebben we dit gevierd met een gezellige feestavond voor
de leden in de Baexheimerhof. Terugkijken op de afgelopen dertig
jaar, elkaar ontmoeten, gezelligheid en met onze principes en
idealen kijken naar de toekomst stonden die avond centraal.

 Bericht van de fractie

Het jaar is nog niet voorbij. Dit najaar gaan de fractie- en
bestuursleden zich in het kader van het 30-jarig bestaan extra
inzetten voor de lokale gemeenschap. Naast raads-, commissie-, en
ombudswerk gaan zij ook aan de slag als vrijwilliger. De commissie
die de activiteiten gedurende dit jubileumjaar organiseert heeft
daarvoor contacten gelegd met maatschappelijke organisaties in de
gemeente Leudal. Zij zijn enthousiast en de leden van de fractie en
het bestuur zullen er met gerichte acties aan de slag gaan als
vrijwilliger.

 Maatschappelijke stage binnen
Ronduit Open

 Interview met Kitty KlothSmeets
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 Goed om nog te weten……
 Verantwoording

Een jubileum is een belangrijk moment om bij stil te staan. Maar de
dagelijkse realiteit, maatschappelijke kwesties en de politieke gang
hebben bovenal de aandacht. Ook de afgelopen periode. Zoals altijd
treft u in de nieuwsbrief een terugblik aan op de afgelopen periode
vanuit de fractie.
Verder een interview met Kitty Kloth die jarenlang actief was
namens Ronduit Open in de voormalige gemeente Heythuysen.
Ronduit Open blijft ook zichzelf vernieuwen. Recent is het idee
ontstaan om het mogelijk te maken een maatschappelijke stage
binnen Ronduit Open te doen of er af te studeren. Daarmee stelt
Ronduit Open vanaf nu haar ‘keuken’ open voor jonge mensen die
geboeid zijn door (lokale) politiek. Ook hiervoor aandacht in deze
nieuwsbrief.
Persoonlijk ben ik gedurende dit jubileumjaar nog meer overtuigd
geraakt over de toekomst van Ronduit Open. Want die is er. Onze
principes en idealen sluiten aan bij de huidige maatschappelijke- en
politieke ontwikkelingen. Maar kunnen ook het antwoord zijn op de
uitdagingen van de toekomst. Een belangrijke stap in de toekomst
wordt gezet in 2014, als het weer gemeenteraadsverkiezingen zijn.
Daarom is niet alleen dit een boeiend jaar. Volgend jaar – 2013 – zal
in het teken staan van die gemeenteraadsverkiezingen. Samen –
leden, fractie en bestuur – gaan we de campagne komend jaar
voorbereiden. Dit is altijd een boeiend proces binnen de partij.
Samen de schouders eronder zetten in de strijd om de kiezer. De
kiezer die deze raadsperiode weer kan zien wat Ronduit Open
betekent voor de gemeente Leudal en haar inwoners. In de
gemeenteraad en daarbuiten.
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Bericht van de fractie
Tekst Richard Verheul - Raadslid
Na de zomervakantie hebben we als fractie Ronduit Open de draad weer opgepakt. We hebben ons
gerealiseerd dat het er in de komende periode flink om zou spannen. Er moeten hete hangijzers worden
aangepakt. Hoe om te gaan, bijvoorbeeld, met het gegeven dat we van het Rijk heel veel geld nìet
krijgen en we wèl voor een heleboel zaken, die voorheen taken van de Rijksoverheid waren, nu zelf
moeten opdraaien. We moeten dus naar onze éigen inkomsten gaan kijken. Verhoging van de OZB zou
een mogelijkheid zijn. Maar we hadden juist afgesproken dat we de lasten voor de burger willen
verminderen – bijvoorbeeld door een eenvoudiger regelgeving – en van de OZB zouden we afblijven.
Door de crisis vallen ook de opbrengsten uit de bouwvergunningen fors tegen. We hebben desondanks
een aantal ideeën om financieel meer in de pas te lopen: bijvoorbeeld door bijsturing van het ambtelijk
apparaat in meer uitvoeringsgerichte koers en door op externe dienstverlening in te leveren. We hebben
in de fractie eveneens nagedacht over de mogelijkheden om door vormen van zelfsturing financieel nog
een flinke bezuinigingsslag te maken. Door verenigingen zelf verantwoordelijk te maken voor zaken die
voorheen werden uitgevoerd door de gemeente kunnen ze zelf geld verdienen en worden gemeentelijke
kosten bespaard. We proberen daar een politieke meerderheid voor te krijgen.
Daarnaast waren er de afgelopen periode ook kwesties die al sinds geruime tijd speelden. Kwesties die
ook nu weer alertheid vragen en verduidelijking van onze ingenomen standpunten. De N280
bijvoorbeeld. Er is voor gekozen de knelpunten op de N280 aan te pakken. Vastgelegd is dat deze weg
geen autoweg wordt. Ronduit Open vindt het niet slim om nu te komen met uitspraken over wat Leudal
gaat bijdragen aan die N280. We weten niet eens wat er concreet wordt voorgesteld. De N280 is
bovendien een provinciale weg. Het lijkt ons dan ook vanzelfsprekend dat de provincie die eventuele
maatregelen betaalt. Het is eveneens volstrekt voorbarig om vandaag al uitspraken te doen over de
aanleg van een randweg rond Baexem. Eerst moet alle informatie over alternatieven op tafel. We willen
voorts geen aantasting van natuur en landschap, zeker als dat niet persé nodig is.
Op sociaal en maatschappelijk terrein kozen we als Ronduit Open voor een helder standpunt. We zetten
in op maatschappelijke participatie. Participatie betekent meedoen. We willen dat dit niet alleen geldt
voor iedere burger van de gemeente, maar vooral ook voor jeugdigen. En zeker mogen de
mogelijkheden voor kinderen niet worden belemmerd door de financiële positie van de ouders. We
hebben ons voorts sterk gemaakt voor het plan Schuldhulpverlening 2012-2016. Een prima plan, zeker
waar Leudal hier samenwerkt met een aantal andere gemeenten. Maar jammer dat dit
samenwerkingsvoordeel deels teniet wordt gedaan door uitbesteding aan een externe partij. Wij willen
korte lijnen en niet een overlegcircus via allerlei schijven. Daar hebben mensen die financieel in de
problemen geraakt zijn het meeste aan. Wij kiezen in dit verband ook voor een lotgenoten-contact en
voor ondersteuning vanuit de eigen omgeving.
Een tweetal zaken zitten ons flink dwars. De nasleep van de gebeurtenissen aan de Grote Kampweg in
Haelen en de pogingen van de oppositie om het College te beschadigen. We wilden de Raad een besluit
laten nemen over de onderzoekkosten rond de juni-incidenten aan de Grote Kampweg. Bijna € 50.000 !
Onverkoopbaar hoog in een tijd van bezuinigingen. Maar andere partijen weigerden dit voorstel in het
openbaar te bespreken. Wij houden niet van achterkamertjes-politiek, dat is niet onze stijl van politiek
bedrijven. Wij voelden ook niets voor een loze integriteits-beschuldiging aan het adres van de
wethouder voor Cultuur. Als er geen harde bewijzen zijn moet er gezwegen worden. En bij een
verdenking dient men allereerst de afgesproken meldingsroute te kiezen, niet die van de persoonlijke en
beschadigende aanval in de Raad.

Interview met Kitty Kloth-Smeets
Tekst Bart Thiesen
Het is al bijna donker als ik bij Kitty aanbel.
Je kunt de zomer al tussen je vingers voelen verdwijnen, hoewel er nog best mooie en warme dagen in
het verschiet liggen. Maar binnen , bij een kop koffie, voelt het praten over "de politiek en Kitty" aan,
alsof we nog midden in de zomer zitten. Jawel, ze heeft de laatste jaren wat meer afstand genomen van
de politiek, maar wanneer je haar hoort praten over de problemen nu, en over de mogelijke oplossingen
- of niet- dan hoor je de betrokkenheid in haar stem doorklinken. (vervolg op pagina 3)

Ronduit Open Nieuwsbrief

Jaargang 4 2012 – nummer 3

pagina 2

Interview met Kitty Kloth-Smeets vervolg van pagina 2
In 1990 was er een gemeentelijke herindeling die, o.a. de gemeente Baexem deed ophouden te
bestaan. Kitty was toen lid van de gemeenteraad in Baexem als lid van Lijst Peeters. Als
tweemansfractie gekozen, werd de naamgever wethouder en mocht Kitty, als nieuweling in de raad,
fungeren als enigst lid. Toen de herindeling een feit was, moest er bekeken worden hoe in de nieuwe
situatie verder gegaan moest worden. Peeters werd lid van de VVD, maar dat was niet Kitty's partij. Er
werd rondgekeken bij een groepje uit Grathem en bij de PvdA, maar het werd tenslotte Ronduit Open
waarbij Kitty zich aansloot. Daar kwam ze op een verkiesbare plaats te staan, zoals na de verkiezingen
bleek, en kreeg haar raadslidmaatschap dus direct een vervolg. En dat was, zeker in die jaren, helemaal
geen vanzelfsprekendheid. Vrouwen in de politiek was bij Ronduit Open echter belangrijk en dat heeft
haar de kans gegeven toen politiek actief te blijven. Nu nog spreekt ze vol enthousiasme over de tijd dat
ze als raadslid en later ook als wethouder heeft gewerkt. De hulp en steun die ze kreeg van haar
mederaadsleden, maar met name van Math Stultiens en Jos Nijsen hebben haar toen veel goed gedaan.
De coalitiebesprekingen met het CDA herinnert ze zich als gesprekken, die vaak op het scherpst van de
snede werden gevoerd. Maar als de twee grootste partijen in de raad waren ze wel tot elkaar
veroordeeld. Het grote verschil met de andere partijen was toch wel dat Ronduit Open een plaatselijk
gebonden partij was. En behalve de vaak zeer duidelijke verschillen in politieke opvattingen was er nog
een verschil. Ronduit Open heeft altijd gestreefd naar een brede plaatselijke vertegenwoordiging. Dus
kwamen mensen uit de verschillenden kernen en ook vrouwen op verkiesbare plaatsen te staan. En dat
heeft ze altijd als gunstig ervaren.
Nog een aantal onderwerpen hebben we besproken.
Ombudswerk: belangrijk, maar blijf je wel bewust van de valkuilen, waar je in terecht kunt komen.
En een Politiek Café ? Interessant, dat wel, maar is het ook een haalbare kaart voor een partij. Zou dat
niet veeleer iets zijn dat door de 3ML zou moeten worden opgepakt. Dan trekt het door de T.V.
misschien ook meer deelnemers. Al met al was het een boeiend gesprek met Kitty Kloth over politiek en
natuurlijk ook over andere zaken.

Maatschappelijke stage binnen Ronduit Open
Maatschappelijke stage doen? Denk ook eens aan de politieke partij!

Ben jij betrokken bij je eigen omgeving? Wil jij opkomen voor de belangen van anderen? Ben jij in voor
een beetje spanning? Ja, dan is een maatschappelijke stage binnen de lokale politieke partij Ronduit
Open zeker iets voor jou! Ronduit Open biedt jou vanaf nu de kans om kennis te maken met de lokale
politiek en er zelf een actieve bijdrage aan te leveren.
Neem contact met ons op via: bestuur@ronduitopen.nl. Laat ons weten wie je bent en waarom je een
maatschappelijke stage wilt doen binnen Ronduit Open. Kijk ook eens op onze website:
www.ronduitopen.nl.

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 januari 2013 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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