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Inleiding
Tijdens de begrotingsbehandeling op 1 en 2 november 2001 werd er middels een fikse OZBbelastingverhoging (let wel: 10% verhoging) geld gereserveerd voor de centrumplannen in Blerick en
Tegelen alsmede voor de Maasboulevard in Venlo. Destijds werd onder andere gezegd:,,We spreken uit
dat de 3 projecten,centrumplan Blerick en Tegelen alsmede de Maasboulevard, met
voortvarendheid dienen te worden gerealiseerd”.
Welnu, van die voortvarendheid zien wij in het Blerickse thans bitter weinig. Het is al geruime tijd erg
rustig m.b.t. het Centrumplan Blerick, ons inziens te rustig!!! Deze signalen bereiken ons de laatste tijd
met de regelmaat van de klok. Wij vragen ons dan ook af, wat zou er toch aan de hand zijn, er zijn toch
prachtige plannen, er zijn gelden gereserveerd, waarom gebeurt er eigenlijk niets?
Op grond van het vorenstaande hebben wij de navolgende vragen:
1. Kan het college aangeven waarom het zo akelig stil is op deze locatie waarvoor toch al sedert
2001 gelden gereserveerd worden en waarvoor ook de Blerickse burgers al jaren betaald hebben
via voornoemde verhoging van de OZB-belasting?
2. Wij mogen toch aannemen dat er zowel intentie- alsmede realisatie-overeenkomsten met
belanghebbende partijen getekend zijn?
2.1 Zo ja, kunt u al aangeven op welk moment de werkzaamheden aldaar weer worden hervat /
voortgezet?
2.2 Zo nee, waarom (nog) niet?
Wij vragen u bij vraag 2 ook een toelichting te geven waarvan een eventuele voortgang /doorgang
afhankelijk is?
3. Staat het College nog altijd achter (een snelle) realisatie van het Centrumplan Blerick?
Aanvullend hebben wij de navolgende vragen:
4. Wanneer het centrumplan niet gerealiseerd wordt, hoeveel kosten heeft de Gemeente thans dan
al gemaakt? (Denk hierbij aan aankoop en sloop van woningen, Tivoli, plankosten,
architectkosten, grondboringen, ambtelijke begeleidingskosten en andere externe kosten alsook
renteverlies).
5. Hoeveel geraamde inkomsten derft de Gemeente bij het niet doorgaan van het centrumplan
Blerick? (denk aan geplande parkeergelden, niet doorgaan van de verkoop van gronden, etc).
6. Wanneer het centrumplan Blerick geen doorgang vindt, kunt u dan nog aan de Blerickse
bewoners uitleggen dat andere projecten zoals het Kazerneterrein wel doorgang vinden, gelet op
genoemde OZB bijdrage en reservering sedert 2001? Zo ja, hoe dan?
7. Is het mogelijk dat er door de Blerickse ondernemers planschade wordt ingediend bij het niet
realiseren van de parkeergarage? Zo ja, hoeveel kan die planschade de Gemeente in het meest
ongunstige geval dan gaan kosten?
8. Is het mogelijk dat de exploitatie van ’t Raodhoes ook gedeeltelijk hinder ondervind van het nog
niet gerealiseerd zijn van het Centrumplan?
9. Indien het centrumplan geen doorgang vindt, bent u dan wel bereid om de Maasbreesestraat en
de Pontanusstraat ‘te upgraden’?
10. Indien het centrumplan geen doorgang vindt zijn wij van mening dat het Laurentiusplein
onmiddellijk weer ingericht moet worden met een parkeermogelijkheid waarbij achteraf betaald
kan worden. Bent u hiertoe bereid? Graag een nadere toelichting bij deze vraag.
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