Nieuwsbrief november 2014
De belangrijkste politieke punten op de agenda van deze maand waren:
1. Raadsvoorstel: Kazernekwartier “Het Fort van Venlo”
De ontwikkeling van het Kazernekwartier is van groot belang voor de verdere
ontwikkeling in relatie tot o.a. het centrum van Venlo en Blerick. Het realiseren en het
exploiteren van een “LeisureDome en het ECV/Authentic Food&Handmade Market” zal
voor veel extra werkgelegenheid gaan zorgen. Ook zien we dat er bij deze ontwikkeling
in het gebied nog ruimte over is voor aanvullende plannen zoals bijvoorbeeld een nieuw
lokaal of regionaal zwembad.
De LokaleDemocraten zien deze ontwikkeling steeds meer aansluiten in de lijn van het
jaren geleden gepresenteerde “Fortplan” waar we destijds voorstander van waren. In de
raadsvoorstellen zien we dit terug. Daarom hebben wij ingestemd met dit voorstel. Wel
hebben we het college enkele kritische kaders meegegeven voor verdere
onderhandelingen:
-

-

-

Het fort moet maximaal zichtbaar worden, het rondje Fort is “heilig”.
Een goede oeververbinding is zeker van belang om een verbinding te maken
tussen het kazerneterrein en het centrum. Maar de kosten van de oeververbinding
mag de inwoners niets extra kosten en dient dus betaald te worden uit extra
opbrengsten als gevolg van de uitvoering van het Kazerneplan. Bijvoorbeeld uit de
opbrengsten voor parkeren, subsidies etc.
De m2-prijs dient marktconform te zijn en mag naar de toekomst en ook naar het
verleden toe geen precedenten scheppen. Bovendien zijn wij van mening dat het
erg lastig zal blijken te zijn om een aanvullende bijdrage op de m2-prijs te krijgen
door dit te relateren aan omzet of winst. Daarom hebben wij het college
opgeroepen om voor een andere constructie te kiezen.
Wij willen tevens op de hoogte worden gehouden van de mening van de
omwonenden (Klankbordgroep), van de binnenstadondernemers en van
Winkelhart Blerick.

Het is een lastige beslissing voor ons geweest om de afweging te maken of deze kaders
zo zwaar wegen dat we niet zouden kunnen instemmen met het raadsvoorstel.
Uiteindelijk hebben de LokaleDemocraten toch ingestemd, omdat dit raadsvoorstel met
name gericht is op het doen van meer onderzoek doen. Echter deze instemming is voor
de LokaleDemocraten zeer zeker niet een automatische vrijbrief voor de toekomst.

2.

Raadsvoorstel: Begroting 2015

Onze inbreng tijdens de begrotingsbehandeling heeft zich er vooral op gericht om enkele
voorgenomen bezuinigingen terug te dringen. Het gaat hier over bezuinigingen op de
bibliotheek, groenvoorziening, het carillon en op sport. Wij hebben voorgesteld om te
stoppen met verder geld te besteden aan Museum Van Bommel Van Dam en dit geld te
besteden om de voorgestelde bezuinigingen te voorkomen. Hiertoe hebben wij enkele
moties ingediend, zie hiervoor de website http://www.lokaledemocraten.nl/. Helaas
werden onze voorstellen afgewezen door een meerderheid in de Raad. Op de website
treft u ook onze gehele inbreng aan.

Andere politieke zaken die in oktober aan de orde waren:



Veel inwoners langs de A73 en A74 in Blerick en Tegelen klagen al jaren
over geluidsoverlast. Onlangs heeft de bewonersgroep ‘A73-A74 Belangen’
een enquête gehouden. Daarin geven 446 omwonenden (uit Blerick en
Hout-Blerick) aan overlast te ondervinden van de snelweg. Dat varieert
van trillingen en vervuiling aan huizen tot geluidsoverlast. Tijdens de
raadsvergadering in november hebben wij LokaleDemocraten n.a.v. deze
enquête diverse vragen gesteld aan het College. Wethouder Teeuwen gaf
in de antwoorden o.a. aan dat de Gemeente Venlo samen met een
onafhankelijk bureau en omwonenden van de A74 gaat kijken welke
aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om overlast van de
snelweg tegen te gaan. “De enquete geeft geen reden om te twijfelen aan
eerdere onderzoeken waaruit bleek dat er momenteel geen geluidsnormen,
of fijnstofgrenzen worden overschreden”, legt Teeuwen uit “Als Gemeente
hebben we van het Rijk geld gekregen voor aanvullende maatregelen. Een
onderzoeksbureau gaat samen met bewoners inventariseren welke
maatregelen er nodig zijn”. (DDL 28 nov 2014). De LokaleDemocraten
zullen deze toezegging kritisch blijven volgen.

Op de agenda voor de maand december staat:
 Rioleringsplan Venlo 2014-2023
 Bezuiniging sportbegroting
 Uitvoeringsprogramma Energie 2014-2017
 Preventieplan en handhavingsplan Drank- en horecawet 2015-2016
 Bestemmingsplan Bauhaus
Als er zaken zijn die in uw buurt, wijk of dorp spelen en die u graag bij onze
fractie onder de aandacht wilt brengen, neem dan gerust contact op met een van
onderstaande raadsleden. Voor telefoonnummers zie onze website
www.lokaledemocraten.nl. Of stuur een email naar: fractie@lokaledemocraten.nl.
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