POLITIEK ROERMOND DOOR PETER HAMANS
PvdA wil zetel Coskun terug
De Roermondse PvdA wil dat het
vertrokken raadslid Selami Coskun
zijn zetel teruggeeft aan de sociaaldemocraten. Afgelopen vrijdag zegde Coskun zijn partijlidmaatschap
op nadat PvdA’er Lodewijk Asscher
was gekozen tot lijsstrekker van
zijn partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens Coskun is
Asscher absoluut niet de juiste man
op de juiste plaats, reden voor de
Roermondenaar om te vertrekken
bij de PvdA. Hij zegt wel raadslid
te willen blijven. En daar wringt de
schoen voor de PvdA. “Wij zijn hier
niet blij mee’, aldus fractievoorzitter Richard Heijmann en afdelingsvoorzitter Theo Geene. ‘Wij verliezen niet alleen een actief raadslid
met een brede achterban maar ook
een zetel die ons toekomt.’
Het is niet de eerste keer dat de
PvdA in Roermond in de clinch

ligt met een raadslid van allochtone af komst. In 2009 werd Khalid
Ramdani geroyeerd nadat hij zich
afscheidde van de PvdA en als Partij
van de Eenheid verder ging.

Coenen (Stadspartij Roermond) in
de pen geklommen. Volgens het
tv-programma Monitor blijkt een
deel van de Nederlandse basisscholen weinig vertrouwen te hebben
in het meldingssysteem dat kindermishandeling in kaart moet
brengen. De aanpak van kindermishandeling is ondergebracht bij
de 390 Nederlandse gemeenten die
hiervoor 26 regionale meldpunten
hebben ingericht, de zogeheten
Veilig Thuis-organisaties die als
klanbord moeten dienen voor de
scholen. Maar de samenwerking
tussen scholen en meldpunten
blijkt niet goed te functioneren.
In Nederland zijn zo’n 120.000
kinderen het slachtoffer van mishandeling. Dat zijn ongeveer 533
basisscholen vol. Coenen vraagt B
en W van Roermond of de door Monitor geschetste situatie ook op de
Roermondse regio van toepassing
is en of hier ook een vertrouwensprobleem bestaat tussen de scholen
en Veilig Thuis. ‘Statistisch gezien
moet elke school meldingen hebben’, aldus Leon Coenen. ‘Geldt dit
ook voor Roermond?’

AFOND SYSTEMEN EN SCHUIF- EN INLOOPKASTEN
Toch meer horeca
in Neerstraat

Ondanks twijfel vanwege de reeds
aanwezige horecazaken, zegt de
gemeente Roermond de komst van
een Kaldi-winkel naar de Neerstraat
niet te willen dwarsbomen. Kaldi
biedt onder een eigen merk topkwaliteit koffie en thee vanuit de
hele wereld aan. Behalve een winkel komt er ook een proeflokaal in
het pand op de hoek Neerstraat-Molenstraat. Daar is nu nog een winkel
in tweedehands spullen gevestigd.
Het college refereert aan de nota
Horecabeleid uit 2007 die zegt dat
moet worden ingespeeld op nieuwe
trends en dat winkelondersteunende elementen, zoals horecazaken,
moeten worden toegevoegd. Als we
willen dat het funshoppen verder
wordt versterkt dan mogen we deze
kansen grijpen, aldus B en W van
Roermond. Momenteel zitten in de
Marktstraat en Neerstraat al tien
zaken met winkelondersteunende
horeca. Voor het gevraagde terras
met tafels en stoelen krijgt Kaldi
geen toestemming van de gemeente gezien de beperkte ruimte voor
het pand.

PLAFOND SYSTEMEN EN SCHUIF- EN INLOOPKASTEN

Coenen: alle
kindermishandeling gemeld?

Selami Coskun.

Naar aanleiding van een tv-uitzending over kindermishandeling en
het feit dat scholen deze misdrijven
te weinig melden, is raadslid Leon

‘Laptop gestolen?
Gegevens op straat?’
Is er een laptop gestolen van een
medewerker van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) met als gevolg
dat nu mogelijk vertrouwelijke
gegevens van Roermondse burgers
op straat liggen? Met deze vraag is
raadslid Mohamed Derkaoui (Liberale Volkspartij Roermond) naar
het college van B en W gestapt. De
BsGW is een zelfstandig samenwerkingsverband dat ook namens

Ligt vertrouwelijke info van Roermondse burgers op straat?
Roermond belastingen int. Als
het bericht van de gestolen laptop
klopt dan vraagt Derkaoui zich af
waarom de gemeenteraad hierover
niet is geïnformeerd. Ook wil hij
weten of er protocollen zijn die in
dit soort gevallen van kracht worden. Zijn die er niet dan vindt de
LVR dat die er moeten komen.
Thuiszitters Roermond:
van 65 naar 3
De gemeente Roermond heeft spectaculair resultaat geboekt in haar
streven om het aantal ‘thuiszitters’
terug te dringen. Thuiszitters zijn
kinderen die leerplichtig zijn maar
om diverse redenen niet (meer)
naar school gaan. In de Roermondse regio ging het in 2011 nog om 65
kinderen, nu zijn het er nog drie.
Volgens de gemeente lukt het door

intensieve begeleiding in de thuissituatie om jongeren binnen drie
maanden weer te bewegen naar
school te gaan. D66-fractie in de
raad, die het fenomeen thuiszitters
eerder onder de aandacht bracht,
roemt de inspanningen van onderwijsgevenden en jeugdzorg om dit
probleem te tackelen. Minder lovend is fractievoorzitter Chrit Achten over het tv-programma Zembla
dat onlangs verantwoordelijk wethouder Ferdinand Pleyte (D66) hierover interviewde maar nadien geen
aandacht besteedde aan de positieve aanpak in Roermond. ‘Kennelijk
heeft de pers alleen maar aandacht
voor negatieve zaken. Aan de positieve aanpak bij ons is geen enkele
aandacht geschonken. Jammer, van
Zembla zou je anders mogen verwachten.’
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