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Verder in deze nieuwsbrief

Tekst René Clerkx – Vice-voorzitter
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Er is mij gevraagd om het voorwoord te schrijven voor deze
nieuwsbrief.
Ik wil hierin terugblikken over het roerige afgelopen jaar, met name
de coalitiebreuk, dat ik als bestuurslid binnen deze fantastische partij
heb mogen ervaren.
Wat ons als RONDUIT OPEN door een ten onrecht coalitiebreuk door
het CDA is aangedaan is zeer moeilijk te accepteren maar men moet
er zich bij neerleggen, dit is politiek. Met name de drie goede
wethouders, Joerie Minses, Jo Smolenaers en Mart Janssen is hier
veel te kort gedaan, wat op geen enkele realiteit en rechtvaardigheid
kan staven. Maar ik heb als bestuurslid van kortbij mee mogen
maken hoe een betrokkenheid en standvastigheid binnen Ronduit
Open wordt bewerkstelligd tussen bestuur fractie en leden die hier
allemaal een eenduidig standpunt over hebben ingenomen, om nog
strijdvaardiger te worden voor rechtvaardigheid en het verbannen
van de achterkamertjes politiek. Maar vooral het helpen van burgers
(ombudswerk) die te kort worden gedaan, op welke wijze dan ook
door de gemeente zullen wij naar eer en geweten blijven bijstaan.
Verder is samen met fractie en bestuur besloten om Joerie weer
terug te krijgen als raadslid en hij tevens zal gaan fungeren als
fractievoorzitter. Dit was alleen maar mogelijk als een
zittend
raadslid van Ronduit Open zich vrijwillig zou willen terug trekken.
Ook nu blijkt weer hoe eensgezind men binnen Ronduit Open is als
het gaat om belangrijke beslissingen. René Baeten kwam zelf met
het idee om terug te treden als raadslid om zo Joerie de kans te
geven die hij verdiend om terug te kunnen komen in de raad. Ik heb
René als een zeer kundig en betrokken raadslid ervaren en ben hem
dan ook zeer dankbaar dat hij dit moedig besluit heeft genomen. Ik
heb ook ervaren hoe prettig het is om in moeilijke tijden met een
groep mensen te mogen werken die staan voor hun principes en
idealen en je moet je er wel thuis voelen anders was je geen 23 jaar
lid van Ronduit Open waarvan 12 jaar als raadslid, het blijft boeien
als men gaat voor eerlijkheid en gerechtigheid.
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Wij moeten samen, bestuur, fractie en leden weer in 2013 naar de
verkiezingen toe laten zien hoe standvastig Ronduit Open is en
vooral de schouders er onder zetten en de kiezer laten bepalen of
Ronduit Open het goed voor heeft met de inwoners binnen de
gemeente Leudal.
Ook tijdens de algemene leden vergadering kwam duidelijk naar
voren om door te gaan op de ingeslagen weg, want de kiezer kan
zelf wel bepalen of het goed is of niet wat Ronduit Open doet.
Verder zal in deze nieuwsbrief aandacht worden besteed vanuit de
fractie aan de afgelopen tijd en is er een interview met onze
voorzitter Tiemen Brouwer en een bijdrage door Thieu Wagemans en
Joerie Minses.
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Bericht van de fractie
Tekst Berry Hermans - Raadslid
Na het optrekken van de rookwolken, na de veroorzaakte crisis door het CDA, waarbij wij afscheid hebben
moeten nemen van enkele zeer gewaardeerde bestuurders, waaronder onze eigen wethouder Joerie
Minses, zijn wij als fractie Ronduit Open doorgegaan in de lijn van 30 jaar ervaring, en politieke
overtuiging. Op het gebied van politieke vernieuwing is nog veel te verbeteren binnen de gemeente
Leudal. Niets zal ons afbrengen van deze lijn, die wij allen met verve willen verdedigen.
Het aantreden van een nieuw college brengt ook met zich mee dat er een stagnering is in beleid,
agendapunten en visies. Daardoor kwamen er in de raadsvergaderingen die volgden, weinig aansprekende
punten aan de orde. Dit kwam ook omdat het “ oude “ college nog een en ander op stapel had staan, dat
nu zijn weerslag kreeg.
De extra ingelaste vergadering, over de evaluatie van het rapport over het hekwerk in Haelen heeft veel
stof doen opwaaien. Dit was, met name, een van de meest aansprekende items van de afgelopen periode.
Onze zeer kritische kijk op dit rapport, en de rol van de waarnemend burgemeester hebben ons veel
reacties opgeleverd. Voor het overgrote deel waren deze allen positief over onze bijdrage. Waarbij wij.
alleen maar, onze waardering moeten en kunnen uitspreken over de bemoeienis, en betrokkenheid van
onze fractievoorzitter Thieu Wagemans.
Wat uiteindelijk de gevolgen voor de gemeente zullen zijn, is vooralsnog ongewis. Echter, wij zullen altijd
een schuld moeten vereffenen, van vele jaren wanbeleid van de gemeente Haelen en Leudal.
Een ander onderwerp dat blijft spelen is het onderwijs. Basisscholen in de kernen zien wij als een
basisvoorziening. Sluiting van scholen, om tot fusies te komen tot Kindcentra, daar blijven wij ontzettend
kritisch naar kijken. Het blijft een wikken en wegen tussen belangen, maar de leefbaarheid van een kern,
valt en staat, in onze ogen met het wel of niet aanwezig zijn van een basisschool. Dat een instantie als
Spolt, daar anders naar kijkt, heeft niet onze belangstelling, wij menen dat met andere organisatievormen
of een andere kijk op zaken, een en ander in stand gehouden kan worden. Moeten wij volgzaam de
overheidsnormen hanteren, en daarmee de leefbaarheid in, met name, de kleine kernen nog verder
uithollen? Wij zijn dus duidelijk een andere mening toegedaan. Een gemeente met de omvang van Leudal,
moet zijn verantwoordelijkheid nemen.
Ook hebben wij oog, voor het lokale MKB. In regionaal verband is een aanbestedings-, en inkoopbeleid
opgesteld. Onze zorgen voor de lokale ondernemers in Leudal, en dan met name over de kleine
opdrachten, hebben wij kenbaar gemaakt in de raadsvergadering van 12 maart. Het in 2012 vastgestelde
aanbestedings-, en inkoopbeleid heeft nog niet eens de kans gekregen om zich te bewijzen. Ook daar
blijven wij dit met een kritische blik naar kijken.
Dan zijn er nog enkele punten geweest, waarbij wij ook onze vraagtekens hebben geplaatst, denk daarbij
aan het stopzetten van het gratis vervoer van senioren boven de 75 jaar. Zonder de juiste communicatie.
Want hier zijn ambtelijk ook de nodige missers gemaakt.
En zo zijn er natuurlijk tal van zaken die nog het vermelden waard zijn, maar die in deze nieuwsbrief nu
niet aan de orde kunnen komen. Kijk daarom geregeld naar onze website, waarop wij zo actueel mogelijk
proberen te zijn.

Op pagina 4 van deze nieuwsbrief leest u de reactie van Thieu Wagemans en Joerie Minses op de recente
wisseling binnen de fractie.

Maatschappelijke stage
Onlangs is Nordin Abajtit uit Heythuysen begonnen aan een maatschappelijke stage van zestien uur binnen
Ronduit Open. Naast het meemaken van het politieke proces, gaat hij ook de slag met marketing en pr.
Nordin is HAVO-4 leerling aan St. Ursula in Horn.
Niet alleen voor Nordin is er de mogelijkheid voor het doen van een maatschappelijke stage binnen
Ronduit Open. Ook voor anderen is deze mogelijkheid er, kijk op de website van Ronduit Open voor meer
informatie.
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Interview met Tiemen Brouwer
Tekst Bart Thiesen
Met Tiemen praten over politiek voelt vreemd en tegelijk heel erg
vertrouwd. Vreemd omdat hij er nog zo jong uitziet, vertrouwd omdat je
dat gezicht al zo lang kent. En dan bedoel ik politiek gezien. Want Tiemen
is al vrij lang bij de politiek van Ronduit Open betrokken. En dus werd
Tiemen bij de eerst mogelijke verkiezingen kandidaat voor een raadszetel.
Dat werd dan weliswaar nog niet gehonoreerd, maar de ambitie om meer
te betekenen dan een altijd aanwezig en zeer geïnteresseerd lid, was
duidelijk. Hij werd na die verkiezingen dus nog geen raadslid, maar wel
commissielid. En dat bood de mogelijkheid tot het bestuur toe te treden.
Jong en onbevangen stelde hij zijn kandidatuur voor het voorzitterschap
en stapte er ook zo in toen hij werd benoemd.
Toch probeert Tiemen aan dat voorzitterschap zijn eigen vorm te geven.
En in de, als beschermde omgeving ervaren, politieke partij van Ronduit
Open lukt hem dat aardig. En zijn managementopleiding helpt hem zijn
eigen weg te vinden.

Tiemen Brouwer foto Ronduit Open

Structuur en contacten zou je daarbij sleutelwoorden kunnen noemen.
Structuur in het besturen, met een agenda waarbij alle punten
onderliggende stukken hebben als dat kan. En contacten met vooral de
fractie- en commissieleden. En ook dat weer gestructureerd zoals Tiemen
graag werkt. Het werken in het bestuur bevalt hem prima.

“Het is prettig werken in een bestuur waar waardering en vertrouwen
naar elkaar de boventoon voeren. En als nieuwe bestuurder is het ook
prettig dat er binnen dat bestuur zoveel politieke en bestuurlijke
expertise aanwezig is.”
Het volgende jaar zijn er verkiezingen en bestuurlijk is men daar al volop mee bezig. De kaders zijn
uitgezet en binnen die kaders kan naar hartenlust gewerkt worden. De verschillende commissies hebben
daarin hun eigen verantwoordelijkheden en het bestuur helpt mee ontwikkelen en zorgt dat het proces
voortgang heeft. Zo stevenen we af naar verkiezingen die, als de kiezer dat wil, opnieuw een mooi
resultaat te zien zullen geven.

Kort nieuws
Publicaties in Leudalnieuws
U heeft ze vast wel al een keer gezien. De publicaties van Ronduit Open die sinds kort met regelmaat
verschijnen in het Leudalnieuws en waarin wordt verwezen naar de website. Op de website zijn artikelen te
lezen die gaan over de onderwerpen die worden genoemd in de publicaties in het Leudalnieuws. Deze
publicaties zult u de komende tijd vaker zien in de genoemde krant. Zo wil Ronduit Open iedereen via haar
website informeren over achtergronden en standpunten ten aanzien van actuele onderwerpen. Daarnaast
zal Ronduit Open zoals altijd in de week na een raadsvergadering, verslag blijven doen en verantwoording
afleggen middels een uitgebreid artikel in het Leudalnieuws.
Volg Ronduit Open via sociale media
Ronduit Open is ook te volgen via Twitter en Facebook. Volg Ronduit Open ook en ben direct op de hoogte
als er belangrijke zaken spelen, zeker nu met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht! Op de
homepage van de website van Ronduit Open treft u een link aan naar Facebook en Twitter.
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Wisseling binnen de fractie
In de gemeenteraadsvergadering van april, heeft er een wisseling plaatsgevonden binnen de fractie van
Ronduit Open. René Baeten heeft het moedige besluit genomen na drie jaar terug te treden als raadslid en
zijn zetel ter beschikking te stellen aan Joerie Minses. Niet alleen is Joerie teruggekeerd in de politiek,
maar hij heeft ook het fractievoorzitterschap overgenomen van Thieu Wagemans. Thieu en Joerie geven in
deze nieuwsbrief hun reactie.
Thieu Wagemans – Raadslid
“Zoals bekend heeft het CDA begin dit jaar besloten dat goed functionerende wethouders, onder wie Joerie
Minses, het veld moesten ruimen. Dat gebeurde voor ons totaal onverwacht en zonder reden. Van enige
vorm van communicatie van de zijde van het CDA was geen sprake. Fractieleider van de Beuken van het
CDA ging ieder verzoek om te overleggen uit de weg. Men was er enkel op uit om wethouders naar huis te
sturen en een nieuw College te vormen. Vervolgens werd een toneelspel opgevoerd. Een externe adviseur
werd ingehuurd op kosten van Leudal om de schijn van onpartijdigheid op te roepen. Die kreeg te horen
dat het CDA verder wilde met Samen Verder en de VVD. Zo geschiedde. Progressief Leudal mocht
aansluiten om het beeld te vestigen dar er sprake was van een brede coalitie. Met als merkwaardige
uitkomst dat enkel wethouder Vogels mocht blijven zitten. Dat was nota bene de wethouder die enkele
maanden eerder een motie van wantrouwen kreeg van Samen Verder, VVD en Progressief Leudal. Maar nu
men wethouders mocht leveren werd alles opzij gezet. Slechts de baantjes telden. Dat is een stijl van
politiek bedrijven waar Ronduit Open altijd afstand van heeft genomen en zal blijven nemen. Er zijn ook
veel vragen over de rol die waarnemend burgemeester Smulders heeft gespeeld. Naar buiten toe wekte hij
de indruk dat hij geen bemoeienis had met de crisis maar tegelijkertijd kon hij zijn vreugde nauwelijks
onderdrukken. Bij zijn afscheid kwam zijn ware aard naar boven. Nadrukkelijk liet hij blijken hoe
ingenomen hij was met de nieuwe wethouders. Het was ronduit kwalijk dat hij heeft geprobeerd de
vroegere wethouders nog een trap na te geven. Het is een zegen voor Leudal dat hij niet meer in functie
is. Intussen heef Rene Baeten aangegeven terug te willen treden als raadslid om zo plaats te maken voor
Joerie Minses. Wij stellen dat gebaar van Rene zeer op prijs. Voor ons spreekt het vanzelf dat Joerie ook
weer als fractieleider zal fungeren. Hij vervulde die functie immers ook totdat hij wethouder werd. Joerie
kan er verzekerd van zijn dat we als fractie hem terzijde zullen staan. Hij heeft onze volle steun. Het blijft
jammer dat door het gedrag van het CDA onder leiding van vd Beuken zijn wethouderschap moest
eindigen, dat Leudal in een bestuurscrisis terecht kwam en dat uiteindelijk de burgers daarvoor de
rekening moeten betalen.”
Joerie Minses – Fractievoorzitter
“Na een wethouderschap van bijna 3 jaar ben ik in de raadsvergadering van 16 april teruggekeerd als
raadslid van de gemeente Leudal. Daarnaast ben ik vanaf die datum ook weer fractievoorzitter van Ronduit
Open, zoals dat ook voor de verkiezingen van 2010 het geval was. Het komend jaar zal voor politiekbestuurlijk Leudal zeker geen rustig jaar worden. De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 komen er aan.
Het is belangrijk dat Ronduit Open in de aanloop naar die verkiezingen op een duidelijke en heldere manier
haar standpunten blijft verwoorden. Waarbij we trouw blijven aan de kernwaarden, die voor ons al meer
dan 30 jaar leidend zijn: gelijkheid, zorg voor het kwetsbare en een sober financieel beleid. Onze eigen
kracht dient daarbij het uitgangspunt te zijn en niet de zwakte van de ander. Als fractievoorzitter zie ik het
als mijn taak om er voor te zorgen dat de inbreng van Ronduit Open gehoord wordt, zowel binnen als
buiten het gemeentehuis van Leudal. Dat zullen we samen moeten doen met fractie, bestuur en leden. Ik
heb er heel veel zin in om hier weer een positieve bijdrage aan te gaan leveren. Tenslotte wil ik Thieu heel
hartelijk bedanken voor de goede zorgen als fractievoorzitter in de afgelopen drie jaar.”

Verantwoording

Goed om nog te weten……
 Vergeet niet uw contributie voor 2013 te betalen!
 Is uw e-mailadres nog niet bekend bij de vereniging of is uw emailadres gewijzigd, maakt dit dan kenbaar aan het bestuur via
de website.

 De volgende nieuwsbrief zal in oktober uitkomen.
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