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CDA wil uitleg over reanimatie
Waarom zijn begin februari in Haler en Neeritter vrijwilligers van de
brandweer ingezet bij het reanimeren van slachtoffers terwijl in beide
kernen toch echt voldoende burgers
zijn met een reanimatiediploma op
zak? Op deze vraag wil CDA-raadslid
Maurice Schreurs antwoord hebben
van B en W. Schreurs vraagt zich af
wat het voor zin heeft als mensen
zich aanmelden als vrijwilliger terwijl ze toch niet gevraagd worden
als de nood aan de man is. Volgens
hem heeft deze gang van zaken een
negatieve invloed op mensen die
zich in hun woonomgeving willen
inzetten voor anderen. Daarnaast
stelt Schreurs de werkbaarheid van
de AED-apparatuur in Leudal aan
de orde. Een AED is een draagbaar
apparaat dat het hartritme weer
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kan herstellen bij een hartstilstand.
Volgens Schreurs blijkt de apparatuur niet altijd te werken of te zijn
gestald op locaties waar ze onvindbaar is.

extra zou gaan kosten. Vervolgens
gingen CDA en Samen Verder akkoord met het amendement van de
oppositie om de eerder vastgestelde subsidiekorting van 50 procent
voor alle verenigingen te schrappen
maar alleen voor dit jaar. Dit was
de reactie van de oppositie op het
volgens haar door B en W in strijd
met de subsidieverordening en de
begroting toekennen van subsidies
aan alle muziekverenigingen. Dan
maar ‘gelijke monniken, gelijke
kappen’, redeneerde de oppositie.

Postkoets Horn: ‘Achterkamertjes en partijpolitiek’
Problemen rond de exploitatie
van gemeenschapsvoorziening De
Postkoets in Horn worden strikt
vertrouwelijk via achterkamertjes
en ‘binnen een kader van partijpolitiek’ aan de orde gesteld, zonder dat de buitenwacht dit komt te
weten. Dit is mogelijk omdat het
college van burgemeester en wethouders van Leudal weigert zijn
verantwoordelijkheid te nemen.
Aldus de raadsleden Thieu Wagemans (Ronduit Open) en Ad Thomassen (VVD) die gezamenlijk B
en W van Leudal oproepen om aan
de situatie van onvrede met betrekking tot de Postkoets een einde te
maken. Voor Wagemans is het de
zoveelste keer dat hij probeert het
deksel van de Postkoets te lichten.
Tot nu toe zonder resultaat want
de gemeente Leudal houdt haar
handen op de rug en zegt dat de exploitatie van dit gemeenschapshuis
een zaak is van het bestuur. Zowel
Ronduit Open als de VVD wil dat
er openheid van zaken wordt gegeven. ‘We hebben belastinggeld in
deze accommodatie gestoken en als
er klachten komen dan moet het
college hier adequaat op reageren’,
aldus Ad Thomassen. De liberaal
zegt het vreemd te vinden dat de
gemeente niet thuis geeft terwijl de
fractie van Samen Verder volgens
hem wél met het stichtingsbestuur
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aan tafel heeft gezeten over de gerezen problemen. Als het college
Ronduit Open en de VVD niet tegemoet komt dan overwegen ze
de kwestie in de gemeenteraad te
laten bespreken.
Leudal schrapt subsidiekorting
Alle andere partijen in de gemeenteraad van Leudal hebben onlangs
het initiatief van het CDA getorpedeerd om de kortingen op subsidies
voor alle verenigingen in de komende jaren ongedaan te maken.
Het CDA wilde het nieuwe subsidiebeleid over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heen
tillen maar daar zag de rest van de
raad absoluut geen heil in, evenals
wethouder Piet Verlinden (Samen
Verder) die uitrekende dat deze royale geste de gemeente tot en met
2018 op jaarbasis 190.000 euro

Eerste overlegronde nieuwe
coalitie
Ronduit Open en Samen Verder
spraken afgelopen week twee keer
met elkaar over de vorming van een
nieuwe coalitie in Leudal. Inhoudelijk werden er volgens Michel Graef
van Samen Verder geen stappen
gezet. ‘We hebben het alleen gehad
over de onderwerpen die aan de
orde moeten komen’, zei hij afgelopen weekend. Deze week worden
de onderhandelingen voortgezet.
Belangrijk thema voor Samen Verder is de financiële koers die Leudal
moet blijven varen. Dit thema was
twee jaar geleden aanleiding voor
Ronduit Open reden om te kappen
met een eventuele coalitievorming.
Samen Verder ziet nu geen heil in
een totale reorganisatie op financieel gebied dus daar wil de fractie
het met Ronduit Open nadrukkelijk over gaan hebben, aldus Graef.
Fractievoorzitter Stan Backus van
Ronduit Open zegt dat zijn partij
zeker de intentie heeft om er met
Samen Verder uit te komen mits,
aldus Backus, over voor Ronduit
Open belangrijke thema’s overeen-

stemming wordt bereikt. Gisteren,
dinsdag, praatten de twee verder.
Raad unaniem tegen ‘Tihange’
Op voorspraak van Progressief Leudal en Samen Verder sprak de gemeenteraad van Leudal zich tijdens
de laatste raadsvergadering uit voor
sluiting van de kerncentrale in het
Belgische Tihange, op een steenworp afstand van Maastricht. De
rammelende kerncentrale is veel
grensgemeenten een doorn in het
oog omdat een grootschalig incident verstrekkende gevolgen kan
hebben voor honderdduizenden
mensen in de grensregio’s. Hoewel
alle raadsfracties zich zeiden te
realiseren dat Leudal het verschil
niet zal maken, waren ze unaniem
van mening dat het maken van een
statement richting Nederlandse en
Belgische overheid op zijn plaats is.
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