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Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 44 RvO
Onderwerp: Betrokkenheid inwoners bij te nemen besluiten
Geachte College,
De Lokale Democraten hebben in de afgelopen weken een aantal gebeurtenissen
gevolgd waarover we ons zorgen maken en een aantal artikel 44 vragen willen
stellen. Eerst de recente gebeurtenissen:
- Een aantal weken geleden werd bekend dat het stoplicht op de
Kaldenkerkerweg/van Aragonstraat en Kapplaan Nausstraat niet meer worden
ingeschakeld. Dit, terwijl na onderzoek, 95% van de betrokken bewoners voor
het terug inschakelen is.
- Zo was er ook een bijeenkomst over de extra te nemen geluidsmaatregelen om
de overlast van de A73 te beperken. Tijdens de bijeenkomst werd bekend dat er
besloten is om o.a. te werken met een oplossing genaamd: “deffractor”. Alle
bewoners die in het verleden betrokken waren om ideeën en plannen uit te
werken om de overlast te beperken waren hier niet van op de hoogte. De
stemming op de bijeenkomst was uitermate slecht te noemen. Veel bewoners
waren op zijn zachts gezegd niet enthousiast.
- Afgelopen week werd bekend dat er op Nieuw-Stalberg een brug gaat bouwen
waar een groot deel van de betrokken inwoners zich niet in kunnen vinden.
Ideeën van inwoners voor een veel goedkopere oplossing (het doortrekken van
de weg) lijken geen gehoor te krijgen. Dit terwijl de gemeente Venlo in financieel
zwaar weer zit. De gemeente geeft toe fout te zitten in de communicatie, maar
gaat toch onveranderd door.
Deze drie genoemde voorbeelden zijn slechts als voorbeeld bedoeld en
desgewenst kunnen de Lokale Democraten nog meer voorbeelden geven. De
Lokale Democraten zien dat de inwoners stelselmatig genegeerd worden en dat
de gemeente zijn eigen koers vaart. Dit, terwijl het coalitieakkoord zeer duidelijk
is en u “2.1 Oog en oor voor inwoners” heeft voor inwoners en “de eigen inbreng
van de samenleving centraal staat” (hoofdstuk 2.2).
Daarom de volgende vragen:

1) Vindt u ook dat de gemeente er hoort te zijn voor de burgers en zich
dienstbaar moet opstellen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe brengt u dit in
de praktijk?
2) Herkend u zich in deze voorbeelden en vindt u, net als de Lokale
Democraten, dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie en
betrokkenheid van de inwoners? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u
deze fouten herstellen?
3) Vindt u ook niet dat deze drie voorbeelden tekenend zijn voor wat er
stelselmatig mis gaat in de communicatie, betrokkenheid en actieve
participatie om te komen tot een passende oplossing? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, wat gaat u eraan doen en wanneer kan de burger verbetering
verwachten?
4) Bent u bereid de huidige gang van zaken tegen het licht te houden om te
kijken hoe inwoners meer betrokken kunnen worden en hoe u meer om
betrokkenheid kunt vragen in elke fase voordat er een besluit genomen
wordt? Zo ja, hoe en wanneer gaat u dit precies vormgeven? Zo nee,
waarom niet?
5) Bent u bereidt om in bovengenoemde drie voorbeelden één stap terug te
nemen, bewoners actief te betrekken en te laten participeren om tot een
breed gedragen oplossing te komen waarin de betrokken inwoners zich
kunnen vinden? Zo nee, waarom wilt u koste wat kost, uw zin doorzetten?
Zo ja, hoe gaat u dat aanpakken?
Uw reactie zien wij gaarne tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens Lokale Democraten,
Ali Oruc

