LEUDAL POLITIEK

Genieten...

Door Peter Hamans

‘Minder plekken in azc Baexem?’
Komen er minder dan de geplande zeshonderd vluchtelingen naar
het azc in Baexem nu de instroom
van asielzoekers aanmerkelijk afneemt? Raadslid Rob Flinsenberg
van Ronduit Open wil hierover duidelijkheid. Vorig najaar stond de
gemeenteraad nog positief tegenover uitbreiding van het azc naar
zeshonderd opvangplaatsen maar
omdat die noodzaak er niet meer
is, vraagt Flinsenberg zich af of uitbreiding nog wel zinvol is. Ook wil
hij van burgemeester en wethouders weten of de door asielzoekers
veroorzaakte overlast en gepleegde
winkeldiefstallen in omliggende
dorpen al onderwerp van gesprek
zijn geweest met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Rob Flinsenberg.

Ronduit Open trok hierover al
eerder aan de bel bij de gemeente.
Ondernemers zouden geen zin hebben om aangifte te doen omdat dit
teveel rompslomp met zich meebrengt. Wie is betrapt op winkeldiefstal kan ervoor kiezen om het
gestolen spul te betalen of terug te
brengen. Flinsenberg vindt dat de
gemeente daarom behalve met het
COA ook hierover met de winkeliers moet gaan praten.

muziek steeds vaker zodanig uit
de hand loopt dat burgers uit hun
slaap worden gehouden. Enerzijds
zegt hij dat er begrip moet zijn voor
een actieve gemeenschap die bijvoorbeeld kermis en carnaval viert
maar hij vindt wel dat de gemeente maximale geluidsnormen moet
vaststellen om overlast te kunnen
beteugelen. Dat kan tot nu toe niet
omdat die criteria er gewoonweg
niet zijn.

Voetbalvelden Leudal: ‘schoon’
Voetballers en andere sporters (en
hun ouders) kunnen weer rustig
slapen. De gemeente Leudal beheert geen kunstgrasvelden waarin
rubbergranulaat is verwerkt. Dit
fijngemalen rubber zou mogelijk
kankerverwekkend zijn en is momenteel in onderzoek. Maar verantwoordelijk wethouder Backus
(Ronduit Open) laat op vragen van
onder meer Progressief Leudal weten dat de gemeente niets van doen
heeft met kunstgrasvelden. De
enige uitzondering vormt voetbalvereniging Veritas in Neeritter die
een eigen oefenveldje heeft waarop
kunstgras ligt. De rest van Leudal
is ‘schoon’. Mogelijk komen er wel
kunstgrasvelden rondom de nog
aan te leggen wielerbaan, de nieuwe accommodatie van fusieclub
Hunsel-Grathem en in Park Leudal
Oost in Neer. Maar dit is af hankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s,
benadrukt Stan Backus.

Vertraging fusie Westrom
De fusie van sociale werkvoorziening Westrom met het sociale werkbedrijf Risse in Weert is opnieuw
uitgesteld. Die zou per 1 januari a.s.
haar beslag krijgen. Het ziet er nu
naar uit dat de samensmelting pas
in 2018 plaatsvindt. Er zouden nog
teveel onduidelijkheden zijn die
nader onderzoek vergen voordat de
betrokken gemeenteraden definitief het licht op groen kunnen zetten. Met name de regio Weert heeft
geëist dat Westrom in financieel
opzicht orde op zaken stelt. Risse
bedient de gemeenten Cranendonck, Weert en Nederweert terwijl
Westrom actief is in Leudal, Roerdalen, Echt-Susteren en Maasgouw.

‘Plezier & passie’: mille per minuut
De gemeente Leudal heeft afgelopen voorjaar 2950 euro neergeteld
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om te kunnen figureren in het RTL
4-programma ‘Plezier & passie’. Ze
deed dit om de gemeente toeristisch beter op de kaart te zetten. De
uitzending duurde drie minuten.
Volgens wethouder Arno Walraven
(Samen Verder), die in het filmpje
figureert als fietsende gids voor
toeristen in spe, koos Leudal voor
RTL-4 omdat ze volledige zeggenschap over de inhoud van ‘Plezier
en passie’ had en was dit goedkoper
dan een toeristisch filmpje in eigen
beheer maken.
RO wil criteria geluidsoverlast
Ronduit Open wil dat de gemeente
criteria vaststelt voor geluidsnormen zodat de politie in het geval
van overlast effectief kan optreden.
Raadslid Thieu Wagemans zegt dat
het bij festiviteiten na het middernachtelijk uur met veel te harde

Tien jaar Leudal kost ton
De gemeente Leudal wil 100.000
euro uittrekken om het 10-jarig bestaan in 2017 cachet te geven. Van
dit bedrag gaat de helft op aan de
Limburgse Bestuurdersdag die volgend jaar in Leudal wordt gehouden en waar zo’n 450 Limburgse
burgemeesters, wethouders en
raadsleden op af komen. Hoewel
het 10-jarig bestaan van zijn gemeente op de eerste plaats een feest

moet zijn voor en door de burgers,
vindt burgemeester Verhoeven dat
de bestuurdersdag een mooie gelegenheid is om de kwaliteiten van
Leudal te etaleren. Fusiegemeente
Leudal ging op 1 januari 2007 van
start.
Wagemans komt met boek
Van de hand van Thieu Wagemans
uit Heythuysen verschijnt medio
november het boek ‘Een oceaan
van betekenisloosheid’ waarin hij
beleid en politiek kritisch analyseert na een loopbaan van 40 jaar
als ambtenaar. Ook verwoordt
Wagemans in het boek, met een
voorwoord van Herman Wijffels,
zijn ervaringen in dertig jaar gemeentepolitiek.
Momenteel
is
Wagemans raadslid namens Ronduit Open. Binnenkort in 1Leudal
een interview met Wagemans over
zijn boek.
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