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Franssen: ‘Waar was Tour de
L1mbourg’?

Dvan de partij was dan ook als een
gemiste kans.

niet. Dit is slechte reclame voor
Roermond’, aldus Ger Julicher.

Waarom deed omroep L1 Roermond niet aan in het kader van
de ‘Tour de L1mbourg’, een dagelijks praatprogramma dat tijdens
de Tour de France telkens vanuit
een andere Limburgse gemeente
werd uitgezonden? LVR-raadslid
Dirk Franssen wil van burgemeester en wethouders weten of zij zijn
benaderd door de omroep om deel
te nemen en als dat niet het geval was waarom de gemeente niet
zelf contact zocht met L1 om de
schijnwerper alsnog op Roermond
gericht te krijgen. Gemeenten die
een plekje konden bemachtigen in
het programma, konden zich op
deze wijze toeristisch promoten. De
Liberale Volkspartij Roermond beschouwt het feit dat Roermond niet

Julicher moppert over AEDbeleid

Post huisartsen naar
Laurentius

De raadsfractie van Demokraten
Swalmen is ronduit ontevreden
over de traagheid die B en W van
Roermond aan de dag leggen bij de
introductie van een goed toegerust
netwerk van Automatische Externe
Defibrillatoren (AED’s) in de hele
gemeente. AED’s zijn apparaten die
worden ingezet bij het redden van
mensenlevens na een hartstilstand.
Ze hebben al ontelbare malen hun
nut bewezen. Onder aanvoering
van Demokraten Swalmen gaf de
gemeenteraad het college vorig
najaar de opdracht een deugdelijk
AED-beleid te ontwikkelen. Dit
houdt in dat er voldoende goed getrainde vrijwilligers zijn die binnen
zes minuten ter plaatse komen als
iemand een hartstilstand heeft gehad en die daarbij op elk gewenst
moment de beschikking hebben
over zo’n AED. Die zijn er overigens
al in Roermond maar blijken nu
vaak te hangen op plaatsen die na
kantooruren onbereikbaar zijn.

In de loop van januari volgend jaar
verhuist de huisartsenpost in Roermond naar het Spoedplein van het
Laurentius ziekenhuis. Nu is de
huisartsenpost nog gevestigd aan
de Notenboomlaan. Het wordt een
verhuizing van letterlijk enkele
tientallen meters maar met positieve consequenties voor mensen die
er in de avonduren en in de nacht
aankloppen omdat na de verhuizing kwaliteit en (ziekenhuis)zorg
aanmerkelijk zullen zijn verbeterd.
Door raadsfracties is in de afgelopen jaren bij herhaling aangedrongen om de huisartsenpost in het
ziekenhuis onder te brengen. Maar
dienstdoende huisartsen werkten
niet erg mee omdat ze bang waren
dat de werkdruk zou toenemen.
Roermond is nu nog de enige Limburgse gemeente met een ‘hap’ die
niet in het ziekenhuis is gevestigd.

Dirk Franssen.

Maar bijna negen maanden na het
aannemen van de motie blijkt de
gemeente nog geen meter te zijn
opgeschoten met haar AED-beleid.
Sterker nog: ze zegt er geen geld
voor te hebben. De raad, aldus het
college, had immers alleen de motie aangenomen en het gevraagde
bedrag van 30.000 euro niet beschikbaar gesteld. Vandaar dat B
en W het AED-beleid hebben doorgeschoven naar de begroting 2017.

Ger Julicher.
Tot die tijd gebeurt er dus helemaal
niets in Roermond en daar baalt
Demokraten Swalmen behoorlijk
van. Volgens fractievoorzitter Ger
Julicher laat de gemeente zich in
deze kwestie van haar meest bureaucratische kant zien. ‘En wie
vertelt dit aan de nabestaanden van
iemand die dit jaar aan een hartstilstand is overleden?’, aldus Julicher.
‘Zeggen we dan: volgend jaar was
dit niet gebeurd want dan zijn alle
AED’s beschikbaar?’ Mensenlevens
redden op basis van een kadernota
is wel erg vreemd.’
Demokraten Swalmen beschouwt
de opstelling van B en W in deze
kwestie als pure ambtenarij. ‘Juist
dit is wat de kiezer heeft aan te merken op dit college. Er is geen slagvaardigheid. Het moet nu door de
gemeenteraad worden afgedwongen want van het college komt het

‘Overlast Dennenmarken
incidenteel’
De wateroverlast waarmee Dennenmarken en omgeving begin
juni te maken kreeg, beschouwt
de gemeente Roermond als een incident en niet als een structureel
probleem. In totaal kwamen er
uit die buurt die dag drieëntwintig meldingen van overlast bij de
gemeente binnen, waarvan negen
meldingen van het sportcentrum
zelf. Burgemeester en wethouders
zeggen dit in een evaluatie op ver-

Het Laurentius ziekenhuis.
zoek van de Liberale Volkspartij
Roermond (LVR). Volgens het college houdt de overlast geen verband
met problemen in het gemeentelijk
rioolstelsel zoals de LVR suggereert,
en ziet ze de noodzaak van de door
de partij gevraagde quickscan, om
de oorzaak van de trammelant te
kunnen duiden, dan ook niet zitten. De LVR stelde bij monde van
de raadsleden Jos van Rey en Dirk
Franssen welgeteld 34 vragen naar
aanleiding van de wateroverlast
maar de meeste worden door B en
W van Roermond uiterst formeel
afgedaan. Zoals de opmerking van
de LVR dat bevers verantwoordelijk zouden zijn voor problemen
in de omgeving Leijgraaf, die door
het college tot twee keer toe wordt
becommentarieerd met de opmerking: ‘In de Leijgraaf zitten geen
bevers’.

