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LEUDAL POLITIEK
Door Peter Hamans
Tijdens het politieke zomerreces een drieluik over D66, VVD
en Progressief Leudal, de drie
kleine partijen in de raad. Vandaag: Ad Thomassen (59) uit
Horn, fractievoorzitter van de
VVD.
‘Ik geef dit college een onvoldoende
op het tussenrapport. Dat er bezuinigd moet worden is voor de VVD
zonneklaar. Het is niet meer vanzelfsprekend dat in de subsidiepot
wordt gegraaid, de gemeente mag
best tegenprestaties verwachten
van verenigingen en organisaties.
Toen de zestien kernen werden
omgevormd tot de nieuwe gemeente Leudal riep de VVD al dat er te
weinig geld was om alles overeind
te houden. We konden dat allemaal niet meer blijven betalen.
Bovendien blijkt uit demografische
ontwikkelingen dat steeds meer
mensen steeds minder van voorzieningen gebruik maken, dat clubs
minder leden krijgen enzovoort.
Wij zijn dus niet tegen bezuinigingen. Maar de manier waarop dit
momenteel in Leudal gebeurt is
niet de weg die de VVD kiest. Dit
college heeft een jaar de tijd gehad om beleid te maken, maar er
is geen visie. Er is geen communicatie, er is geen overleg. Het enige
doel is om op nul te eindigen. Maar
wij kunnen het niet aan de mensen
verkopen dat we drie ton uitgeven
aan recreatieve toegangspoorten
terwijl tegelijk het groen in Leudal
ligt te verkommeren. Daarom krijgt

dit college van ons een onvoldoende.’
‘De politiek in Leudal kent geen
gunfactor. In andere gemeenten
is het veel meer nemen en geven,
maar hier heerst de verbetenheid.
Ik heb het college eerder arrogant
genoemd. We wilden inzicht in de
kosten van leden van verenigingen.
‘Zoek het maar zelf uit’, kregen we
te horen. Eind vorig jaar moest de
gemeenteraad zijn agenda aanpassen omdat twee wethouders eerder
met kersreces gingen. Zo ga je niet
met elkaar om. Anderzijds merk ik
toch dat de bestuurscultuur is verbeterd. Maar dit is geen gevolg van
bewust beleid maar van de komst
van nieuwe jonge raadsleden die
geen last van het verleden willen
hebben.
Dit college zal de rit wel uitzingen
maar je ziet toch dat CDA en Samen
Verder tot elkaar veroordeeld zijn
want ze komen met halfslachtige
oplossingen. Op bepaalde thema’s
wil Samen Verder wel doorpakken
maar dan wordt toch weer op de
rem getrapt. Daaraan zie je af dat
het CDA in dit college de broek
aanheeft. De lieve vrede moet worden bewaard. Ik had echt meer verwacht van dit bestuur.’
‘Alles bij elkaar ben ik nu 17 jaar
raadslid. In december 2012 werd ik
voor een periode van vijftien maanden wethouder. Ik heb me daar als
een vis in het water gevoeld. En
ook zaken op de rails gezet zoals de
herschikking van financiën en de
reorganisatie van het gemeentelijk
apparaat. Dat ik daarna weer ‘gewoon’ raadslid werd, was voor mij

Ad Thomassen, VVD: ‘De lieve vrede moet worden bewaard’. Foto: Peter Hamans
persoonlijk wel pijnlijk, ja. Want
het beviel prima, ik zat in een dynamische omgeving. De VVD is een
kleine fractie maar het liberale geluid blijft klinken vanuit de oppositiebanken. We hebben het voor
elkaar gekregen dat de welstand

deels is afgeschaft. Andere partijen
kloppen zich hier ook voor op de
borst en zo zie je maar weer, succes
kent vele vaders… En onze motie
om het 3c-tracé door Baexem opnieuw op de weegschaal te leggen,
kreeg een meerderheid in de raad.

Want wat heb je aan een weg die 8
tot 10 miljoen euro duurder wordt
en waar het hele dorp tegen is? We
zullen wel eens zien waar dit eindigt. Er zitten veel nieuwe politici
in Provinciale Staten, de tijd is echt
rijp voor een herbezinning.’

BAEXEM Convenant getekend voor klooster Maria Kapel

Kogel is door de kapel
In de kapel van Mariabosch
Baexem is onlangs het convenant Samen Zorgen Huis Leudal getekend. Liefst tien partijen zaten daarvoor aan tafel:
de eigenaar van Mariabosch,
de gemeente, de huisartsen, de
CZ groep, Proteion, de ziekenhuizen van Weert(SJG) en Roermond(Laurentius),
Meditta,
Stichting Samen Zorgen Leudal(SZHL), het Samen Zorgen
Buro.

kan door de huisartsen en ziekenhuizen, zonder betrokkenheid van
de eigenaar van het domein, maar
vooral ook zonder de niet aflatende inspanning van Pieter van der
Hooft en zijn Samen Zorgen Buro
en van alle bestuursleden van de
stichting de afgelopen jaren, was
dit moment er nooit gekomen. Dat
beseft voorzitter Wiel Derikx(SZHL)
maar al te goed. “Een eerst belangrijke stap is gezet. Het is aan ons als
SZHL, om nu door te pakken.”

Het convenant is het resultaat van
jarenlange onderhandelingen met
de diverse partijen. Het is ook niet
zomaar een project. Niet alleen
wordt er met het burgerinitiatief
een aftrap gegeven voor de verdere
ontwikkelingen van klooster Mariabosch en het bijbehorende terrein,
belangrijker nog is er nu ook een
aftrap gegeven naar een nieuwe
vorm van zorg.

Toekomst SZHL
Alle partijen hebben zich in zeer
positieve bewoordingen uitgesproken over de toekomst van het SZHL
en hun bijdrage daar in.
Dat er maar liefst vijf jongere vrijwilligers aanwezig waren om te
helpen van dit moment een feestelijk moment te maken, toont aan
dat Samen Zorgen van en voor iedereen is.
Derikx: “De kogel is door de kapel.
De professionele kant heeft zich
van haar beste zijde laten zien. Het
is nu aan de vrijwilligers om als
gelijkwaardige partij mee te gaan
doen in de ontwikkeling van het
SZHL.” Dus vrijwilliger: “durf de
zorg aan te gaan; meld je aan bij
het Samen Zorgen Huis.”

Samen Zorgen
Deze nieuwe zorgvorm, het Samen
Zorgen, is in Leudal op gang gekomen naar aanleiding van een zieke
medemens, waarvan de huisarts
Pieter van de Ven en de zorgarchitect Pieter van der Hooft met elkaar
bedachten, dat de zorg ook anders
zou moeten kunnen dan dat het in
2009 geregeld was.
Niet alleen of zozeer het anders
moeten organiseren van de zorg om
economische redenen, maar vooral

Woensdag 15 juli werd in de kapel van Mariabosch het convenant getekend.
de gedachte dat wij, als mens en als
gemeenschap, ook op een andere
manier voor onze zieke medemens
kunnen en durven zorgen, was het
startsein voor het ontwikkelen van
deze hele nieuwe vorm van zorg.

Dit idee is vervolgens opgepakt
door burgers, om er een concrete
invulling aan te geven: de stichting
Samen Zorgen Huis Leudal.
Zonder de financiële steun van

de provincie en de gemeente (ook
gids en coach in het regelland van
subsidies en dergelijke), zonder het
lef van de zorgverzekeraar en de
zorgaanbieder, zonder de goede wil
en het inzicht dat zorg ook anders

Voor meer info neem contact op
met: info@samenzorgenhuisleudal.nl

