Nieuwsbrief oktoBER 2015
In de afgelopen maand op de Raadsagenda:





Wijziging legesverordening
Afstellen tot vaststelling verordening bestemmingsplan Taurus
Aanpassing bestemmingsplan Keulse Barrière
Verordening Rekenkamer

Bovenstaande zaken waren hamerpunten of leverde weinig discussie op. Dit geldt ook
voor het bestemmingsplan Taurus. De eigenaar is akkoord gegaan met het voorstel dat
er geen bioscoop gebouwd mag worden. Heeft dit schriftelijk aan de gemeenteraad
kenbaar gemaakt nadat hem duidelijk is geworden dat alleen de SP, D’66 en de
LokaleDemocraten hem zouden gaan steunen.
Veel aandacht was er voor:
De Raadsconsultatie over de Hoofdinfra Kazernekwartier
LokaleDemocraten hebben richting het College gereageerd op het voornemen van de
bouw van de ongelijkvloerse kruising Eindhovenseweg-Kazernestraat inzake Hoofdinfra
Kazernekartier. De uitvoering van deze kruising wordt straks tegelijkertijd uitgevoerd
met de vernieuwing van Station Blerick (door Prorail). LokaleDemocraten zien dit
overigens los van de ontwikkelingen op het Kazerneterrein. Het is prima om deze
werkzaamheden te combineren om extra kosten te besparen. De financiële middelen zijn
er immers. Verkeers(veiligheid), een goede bereikbaarheid, voldoende
parkeergelegenheid en zo weinig mogelijk geluidsoverlast staat bij ons voorop! Dit
hebben we nog eens extra benadrukt! We hebben het College verzocht om omwonenden
voortijdig te betrekken bij de plannen en in gesprek te blijven. Al jaren geven wij aan dat
het station in Blerick verbeterd moet worden. Het nieuwe station wordt toegankelijk voor
minder validen. Een aanwinst dus voor Blerick!
Motie TTIP, borging vrijhandelsverdrag VS en Europa
Venlo zegt nee tegen TTIP! In een breed gesteunde motie sprak de gemeenteraad zich
uit tegen het zorgwekkende handelsakkoord TTIP, dat ook een bedreiging vormt voor de
Venlose democratie en regelgeving. Vijf partijen wilden dat Venlo zich uitspreekt tegen
het verdrag en dienden hiertoe een motie in.
De LokaleDemocraten hebben de motie niet mee ingediend omdat wij een Lokale partij
zijn en vinden het belangrijker dat we ons bezig houden met uw buurt en uw straat, het
lokale beleid en de lokale ontwikkelingen. Omdat de wethouder de motie ontraadde, kon
onze fractie met de wethouder meegaan of met de indieners. Er ontstaat dan ineens een
zeer gevoelig politiek moment waarbij alle ogen zijn gericht op de LokaleDemocraten.
Doordat de Fractie LokaleDemocraten na intern beraad de motie uiteindelijk wel steunde,
heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Venlo zich uitgesproken tegen TTIP,
het naderende vrijhandelsakkoord tussen de VS en Europa dat negatieve gevolgen kan
hebben voor onze verworvenheden, rechten en democratie.
De VVD en het CDA stemden als enige tegen, waarbij nog opgemerkt moet worden dat
de VVD met een eigen motie kwam, maar deze later weer hebben ingetrokken.
(Note: voor nadere uitleg over het TTIP verdrag kunt u een bericht sturen naar
p.vancrooy@lokaledemocraten.nl)

Verder is er in oktober een oordeelsvormende vergadering geweest over de
Programmabegroting 2016-2019. Wij hebben hier aangegeven om een aantal financieel
“kleinere zaken” te herstellen: de korting op de bieb en de Tiendschuur, alsook de
verhoging van de Toeristenbelasting. Maar in het bijzonder hebben we aangegeven dat
tijdens de raadsbespreking het voornamelijk dient te gaan over de zaken die echt van
belang zijn.

Op 5 en 6 november is de besluitvormende vergadering over de Programmabegroting. In
de nieuwsbrief van november zullen we hier uitgebreid aandacht aan schenken.
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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