Nieuwsbrief maart 2015
In de afgelopen maand stond op de Raadsagenda:





Vaststelling bestemmingsplan Natuurlijke oever Lomm en Baarlo.
Bestemmingsplan Villawijk Stalberg Oost
Verklaring geen bedenkingen
Benoeming leden van rekenkamercommissie, waaronder Peter van Crooy

Alle vier de raadsvoorstellen zijn unaniem aangenomen.


Vaststelling bestemmingsplan Laerbroeck
Als enige partij stelden we in de oordeelsvormende vergadering vragen aan het
College. Bewoners gaven volgens ons aan dat zij niet tevreden zijn over de
communicatie inzake dit plan. Het College vindt echter dat de normale communicatie
procedure is gevolgd. Bewoners komen er nu achter dat een aantal gronden een
andere bestemming hebben gekregen dan in het verleden met hen is besproken.
LokaleDemocraten blijven van mening dat betrokkenen bij bestemmingsplannen veel
beter geïnformeerd moeten worden in het voortraject. We vroegen het College om
een reactie gezien het feit dat er nu mogelijk planschade ingediend gaat worden. Het
college gaf aan zeker te weten dat er geen planschade ingediend zal worden. Als dit
toch zo mocht zijn dan zegt ze toe dat het plan altijd nog aangepast wordt en dat de
planschade weggenomen wordt. Ook bevestigt het College dat er m.b.t. het door de
raad aangenomen amendement 2009-44 t.b.v. de structuurvisie Laerbroeck geen
enkele wijziging plaatsvindt: de bestaande rivierdijk blijft behouden en
uitwerking/realisatie vindt uitsluitend plaats aan de hand van uitgangspunten van het
scenario “Lommerrijk zonder koelen”. Het voorstel werd in de raadsvergadering
unaniem aangenomen.

Daarnaast hebben we drie moties ingediend:
1. Motie zwerfafval; extra aandacht en geld voor initiatieven om zwerfafval terug te
dringen. Deze motie is door ons mede opgesteld en is met een ruime meerderheid
aangenomen. Zie voor de gehele motie onze website.
2. Motie Verbeteren spoor Vierpaardjes. Een samen met de SP en Groen Links
ingediende motie om snel de krachten te bundelen om de (toekomstige) overlast
in te perken, haalde helaas geen meerderheid.
3. Motie Bereikbaarheid Maas
Doel van deze motie is om in overleg met de hengelsportverenigingen, te komen
tot een voorstel voor het per auto begaanbaar en toegankelijk maken van
percelen langs de Maas waar het vis- en looprecht aan leden van
hengelsportverenigingen is verleend. Deze motie is met een kleine meerderheid
van PvdA, SP, Venlokaal en de LokaleDemocraten aangenomen. Zie voor de
gehele motie onze website.
Daarnaast stond maart in het teken van de Provinciale verkiezingen. Mede hierdoor was
er in de pers veel aandacht voor de perikelen m.b.t. Mark Verheijen en Stephan Satijn.
Bij Mark Verheijen ging het met name over zijn periode als gedeputeerde bij de
Provincie. Bij wethouder Satijn gaat het om de reisdeclaraties. Zeker in vergelijking met
de andere wethouders heeft hij de afgelopen jaren veel meer gedeclareerd. Aan de ene
kant heeft dit te maken met zijn portefeuille en past het binnen de rechtspositie van een
wethouder. Maar aan de andere kant gaat het wel over gemeenschapsgeld. Bovendien
blijkt dat het college de verordening niet heft aangepast naar de herindeling in 2010. Dat
is slordig en zorgt voor een gevoel dat zaken niet kloppen. Onze fractie heeft zich er van
vergewist dat er geen sprake is van fraude, maar wil wel de vinger aan de pols houden
en de mogelijkheid te bezien om zuiniger om te gaan met onze middelen. Het college

komt voor de zomervakantie met een nieuwe verordening en gaat alle declaraties van
het college openbaar maken.
Op de agenda voor de maand april staat:
 Vaststelling bestemmingsplan “Hotel Maashof”.
 Exploitatieplan Trade Port Noord Klaver 1 Oost
 Vaststelling bestemmingsplan Leermarkt 12 Arcen
 Havenverordening Venlo 2010
 Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan evaluatie 2104 en projecten 2015
 Raadsconsultatie Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2010 BsGW
 Raadsconsultatie Armoedebeleid

