Nieuwsbrief SEPTEMBER 2017

In september stonden onderstaande onderwerpen op de agenda:












RV 38, Presentatie Vaststellen Erfgoednota 2017
RV 41, Vaststellen Bestemmingsplan ‘Gastransportleiding’ gemeente Peel en
Maas / gemeente Venlo
RV 45, Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur BsGW
RV 47, Coördinatieverordening gemeente Venlo
RV 49, Vaststellen jaarstukken 2016 incl. accountantsverslag en
controleverklaring
RV 50, Overname gebouw Raad van Arbeid
RV 51, Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord
RV 52, Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Venlo 2018 en
aanpassingen Legesverordening en Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
RV 56, Initiatiefvoorstel Aanvalsplan Werkeloosheid 2017
RN 5, Trendsportal, slimme mobiliteit voor morgen
RC 6, Deelname Europees samenwerkingsverband EGTS Rhine-Alpine

Bijna alle Raadsvoorstellen waren hamerstukken en bij de andere onderwerpen was de
inbreng erg weinig.
Voorafgaande aan de bespreking van deze punten stond er een interpellatie debat
gepland. Samen met alle andere oppositiepartijen hebben we dit geagendeerd.
Het was een heftige bespreking waarbij het ons er om ging om het College te laten
beseffen dat er heel slecht wordt geluisterd naar de inwoners en de Raad. Dit in
tegenstelling met wat in het coalitieakkoord staat vermeld; “..we willen de inwoners de
ruimte geven om zelf, vanuit de samenleving, keuzes te maken. We willen loslaten in
vertrouwen”.
De LokaleDemocraten hebben hierbij drie voorbeelden gegeven:
a.

Op de Kaldenkerkerweg in Venlo zijn de verkeerslichten buiten bedrijf gesteld. Dit
ondanks het feit dat de omwonende hebben aangegeven de verkeerslichten juist
veilig te vinden.
b. Al jaren wordt er gesproken om de geluidshinder van de A73/A74 te verminderen.
Hiervoor is een pot van meerdere miljoenen beschikbaar. Diverse
bewonersgroepen hebben onlangs hun wensen kenbaar gemaakt. Maar in een
presentatie werd dit van tafel geveegd en gekozen om een nieuwe oplossing te
gaan onderzoeken, De betrokken omwonende waren boos en teleurgesteld.
c. In mei werd bekend dat de kosten voor de jeugdzorg miljoenen hoger zijn dan
begroot. De politieke gevolgen zijn bekend: twee wethouders zijn vertrokken. De
raad wilde met de belanghebbende een conferentie beleggen om zo samen naar
oplossingen van dit probleem te zoeken. Een, met veel zorgaanbieders, goed
gevulde Frans Boermanszaal in de Maaspoort, leverde diverse ideeën op.
Ondertussen bleek de gemeente echter al gekozen te hebben om voor 2018 een
nieuwe aanbesteding uit te schrijven.
Het ging ons niet om de inhoudelijk van bovengenoemde zaken maar om het feit dat je
inwoners, betrokkenen meeneemt in een proces, ze vraagt om mee te denken en
oplossingen aan te dragen, om daarna toch iets anders te besluiten! Natuurlijk kan het
zijn dat geopperde ideeën of oplossingen niet uitvoerbaar zijn. Dan is het echter zaak om
hierover goed te communiceren. Dit gebeurd niet of zeer slecht. Als je mensen vraagt om
mee te denken dat schep je verwachtingen. Als je daar dan niets meedoet zorg dat voor
frustraties en haken mensen af!

In eerste instantie reageerde het college op de inhoud van aangedragen problemen,
maar de LokaleDemocraten en de andere oppositiepartijen waren daar niet tevreden
over. Het vertrouwen van de Raad en de inwoners moet hersteld worden.
In tweede termijn heeft het college aangegeven dat het niet hun bedoeling is geweest
dat het vertrouwen geschonden zou worden. Men betreurde het dat dit wel is gebeurd en
wilde alles aangrijpen om het vertrouwen te herstellen. Hiertoe zij inmiddels al afspraken
gemaakt.
De LokaleDemocraten zullen zeer kritisch blijven of dat daadwerkelijk gebeurd!
Ondertussen gaan we verder met de vorming van de nieuwe partij en met de
voorbereiding van de verkiezingen op 21 maart 2018. Voor meer informatie zie:
https://www.facebook.com/OfficialEENLokaal/

In oktober staat op de agenda:










RV 44, Transitie Museum van Bommel van Dam
RV 53, Vaststellen bestemmingsplan Craenakker 14 Belfeld
RV 54, Vaststellen bestemmingsplan ´Vilgert 46 Velden´
RV 55, Vaststellen bestemmingsplan “Steylerstraat-Erkenkamp Steyl”
RV 57, Vaststellen bestemmingsplan “Kavel 2 Wittendijkweg”
RV 58, Vaststellen bestemmingsplan TPN Herziening klaver 2 en3 en het
Exploitatieplan TPN gemeente Venlo 8e herziening.
RV 61, Voorbereidingsbesluit gebied Industriestraat-Stationsstraat-Parallelweg te
Tegelen
RV 63, Aanvalsplan “Venlo Werkt”
RC 12, Primaire begroting 2018 WAA

Als er zaken zijn die in uw buurt, wijk van dorp spelen en die u graag bij onze fractie
onder de aandacht wilt brengen, neem dan contact op met een van onderstaande
raadsleden. Voor telefoonnummers zie onze website www.lokaledemocraten.nl. Of stuur
een e-mail naar: fractie@lokaledemocraten.nl .
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