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Nieuwsbrief september 2014
Na het zomerreces zijn we eind augustus weer met ons politiek werk begonnen. In de
zomervakantie werden we verrast door een Raadsinformatiebrief over het Mikwe.
Daarover hieronder meer. De belangrijkste politieke punten op de agenda van deze
maand waren:
1.

Raadsnotitie: Detailhandelsnota.

In een raadsbijeenkomst konden de politiek partijen aangeven wat hun op- een
aanmerkingen zijn op deze nota. Wij hebben aangegeven dat wij het belangrijk vinden
om de winkelcentra van Blerick en Tegelen te versterken. Daarnaast is het van belang
om nieuwe consumenten naar Venlo te krijgen, daarom zijn we voorstander om nieuwe
detailhandelsformules naar het gebied rond het Trefcenter te halen. Dit is een belangrijk
nota voor ondernemers in onze stad.
2.

Bestemmingsplan Keulse Barrière.

Samen met D’66 hebben we een motie ingediend voor een quick scan ontwikkelplan
Keulse Barrière. Helaas heeft deze motie het niet gehaald.
3.

Raadsconsultatie: Parkeren Blerick.

De LokaleDemocraten willen al jaren het betaald parkeren in Blerick afschaffen. Hier
hebben we ons de afgelopen jaren intensief voor ingezet! Bezoekers, mantelzorgers en
winkelend publiek hoeven nu eindelijk géén parkeergeld meer te betalen. Geen
parkeerabonnementen voor omwonenden. Ondernemers en winkelend publiek willen ook
al jaren gratis parkeren net als bijv. in Tegelen.
Blerick heeft een aantrekkelijk winkelaanbod, een drukbezochte wekelijkse markt. De
LokaleDemocraten dienden daarom woensdag 24 september een motie in samen met de
VVD, CDA, PVDA en Venlokaal. En met succes.
Vanaf 1 oktober 2014 geen betaald parkeren meer in Blerick!
De jarenlange discussies en onze intensieve inzet zijn niet voor niets geweest!
Voor meer informatie zie de website.
4.

Interpellatiedebat Mikwe.

Het Mikwe is al jarenlang een hoofdpijn dossier. Het heeft de gemeenschap al bijna 4
miljoen euro gekost. De Rekenkamer heeft een rapport geschreven met stevige
conclusies. De gehele oppositie heeft een debat aangevraagd over de informatie die
verstrekt is door het college naar aanleiding van de bevindingen van de Rekenkamer
over het Mikwe. Onze inbreng is terug te vinden op de website. Het was een pittig debat
waarin het college heeft erkend dat ze hierover niet op juiste manier heeft
gecommuniceerd met de Raad. Het college staat nog steeds achter de conclusies van de
Rekenkamer en wil de aanbevelingen dan ook allemaal uitvoeren.
Andere politieke zaken die in september aan de orde waren:

Samen met andere partijen hebben wij een motie ingediend over de lobby naar Den
Haag over de verbreding van de A67. Deze motie is door de gehele Raad ondersteund.


In de Raadsvergadering hebben we het college vragen gestel over de overlast van
het crossen in de bossen in Lomm en het instellen van een stiltegebied voor de
uitbreiding van het Nationaal Park de Maasduinen. Het college onderzoekt mogelijkheden
om de overlast tegen te gaan en een stiltegebied in te stellen.

Ook zijn er vragen over de geluids- en fijnstof overlast van de A73/A74. Het college
heeft toegezegd dat er op dit moment gesprekken plaatsvindt met omwonenden en in
oktober er een onderzoeksrapport in de raad wordt voorgelegd.

Onlangs hebben wij een antwoord ontvangen op onze artikel 37 vragen over het
Wilhelminaplein in Tegelen, zie hiervoor de website.
Op de agenda voor de maand oktober staat:


Toekomst Museum van Bommel van Dam



Beleidsplan en verordeningen Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning



Verordening Participatiewet.



Begroting 2015.

Als er zaken zijn die in je buurt, wijk of dorp spelen en waar wij als fractie iets aan
kunnen doen, neem dan gerust contact op met een van onderstaande raadsleden (voor
telefoonnummers zie website) of stuur een email naar fractie@lokaledemocraten.nl.
Frans Schatorjé, Miriam Dückers, Peter van Crooij, Ali Oruc, Gökhan Yurt

