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Kindertelefoon in het gedrang
D66 maakt zich zorgen over de onzekere toekomst van de Kindertelefoon. Met deze organisatie kunnen
kinderen tussen 8 en 18 jaar gratis
bellen om een probleem aan te
kaarten of om gewoon vertrouwelijk met iemand te praten. Diverse
organisaties waaronder de Kindertelefoon kunnen per 1 januari a.s.
geen aanspraak meer maken op
subsidiëring door het Rijk en zij
moeten nu met alle 388 Nederlandse gemeenten gaan onderhandelen
over de financiering. Volgens D66
Leudal betekent dit dat sommige
gemeenten in de praktijk niet meer
kiezen voor de Kindertelefoon maar
dat zij lokaal een oplossing zullen
zoeken en D66 vreest dat hierdoor
deskundigheid en vertrouwelijkheid verloren gaan. D66 vraagt B en
W om garanties dat de Kindertelefoon in Leudal blijft bestaan.
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‘Neem overlast door bedrijven
serieus’
Ronduit Open vindt dat de gemeente Leudal klachten van omwonenden over overlast producerende
bedrijven eindelijk eens serieus
moet gaan nemen en niet langer
moet afdoen als burenruzies als gevolg van gespannen verhoudingen.
‘Terwijl de oorzaak in feite ligt bij
de gemeente zelf die nalaat om regels te handhaven’, aldus raadslid
Thieu Wagemans. Hij refereert aan
klachten van de buurt over het bedrijf Menten aan de Napoleonsweg
in Haelen. Tot enkele jaren geleden was de provincie hier de vergunningverlenende instantie, nu
is de gemeente verantwoordelijk
voor de afgifte en de handhaving.
Het wordt volgens Wagemans tijd
dat er eindelijk eens serieus wordt
gecontroleerd, temeer omdat de
laatste uitvoerige metingen dateren
van 2004. Er worden weleens metingen uitgevoerd maar die vinden
volgens Ronduit Open plaats op
aangekondigde tijdstippen dus dat
zet volgens de fractie geen zoden
aan de dijk.
Verkeersproblemen weer op
agenda
De verkeersergernissen die het
centrum van Heythuysen al geruime tijd in hun greep houden, zijn
opnieuw op de politieke agenda
gezet, nu door Samen Verder. Eerder was het Ronduit Open dat herhaaldelijk bij B en W van Leudal
aan de bel trok over het feit dat
met name automobilisten zich in
de kern van Heythuysen nergens
iets van aantrekken. De gemeente
ging vervolgens tot actie over, er
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was meer blauw op straat in Heythuysen maar het effect is volgens
Samen Verder nauwelijks merkbaar. Raadslid Ellie van Tilburg
constateert dat het probleem ondanks de inzet van parkeerwachten
en het uitschrijven van meer boetes
gewoon blijft bestaan. Automobilisten parkeren waar ze willen en
rijden veel te hard en reclameborden blijken vaak een niet te nemen
hindernis voor voetgangers en gehandicapten. Samen Verder wil de
problematiek opnieuw bespreken
in de commissievergadering op 15
mei a.s.
‘Meer grip op samenwerking
regio’
De zeven gemeenten in Midden-Limburg werken aan een plan
om hun gemeenteraden meer grip
te laten krijgen op de diverse sa-

menwerkingsverbanden in de regio. Dat plan van aanpak wordt
dit voorjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van
Leudal, Roermond, Maasgouw, Nederweert, Echt-Susteren, Roerdalen
en Weert. Boven de gemeenteraden
zweven momenteel diverse samenwerkingsverbanden. Het politieke
geklaag over nut en noodzaak van
dergelijke organen en het functioneren ervan is niet van de lucht.
Onlangs nog deed raadslid Thieu
Wagemans (Ronduit Open) zijn
beklag over de effectiviteit van de
Samenwerking
Midden-Limburg
(SML), een orgaan dat in zijn ogen
niet méér oplevert dan veel vergaderingen en dikke nota’s die nauwelijks worden gelezen. Het nu
gelanceerde plan van aanpak wil
onder meer de informatievoorziening vanuit gemeenteraden richting samenwerkingsverbanden vice
versa stroomlijnen en verbeteren.
Het gaat om een pilotproject dat
zich tot eind volgend jaar richt op
Omnibuzz, de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) en de Samenwerking Midden-Limburg.
Bekkers tussenpaus in Leudal
De 68-jarige Han Bekkers uit
Beek-Ubbergen is benoemd tot interim-gemeentesecretaris bij de
gemeente Leudal. Hij komt voorlopig op de stoel te zitten van Diana
Noppers die op verdenking van witwassen in de fraudezaak van haar
man momenteel geschorst thuiszit.
Bekkers was op diverse plaatsen tijdelijk actief als gemeentesecretaris,
onder meer in Nijmegen, Haarlemmermeer, Haaksbergen, Landgraaf,
Heerlen en Amersfoort. In die laat-

ste plaats zette hij in 2014 plotseling een punt achter het leiden
van de ambtelijke organisatie en
vertrok. Hij was hiermee de vierde
gemeentesecretaris in Amersfoort
die in korte tijd de pijp aan Maarten gaf en die stukliep op de botte
cultuur binnen de muren van het
stadhuis. In Leudal gaat hij leiding
geven aan een ambtelijk apparaat
dat vorig jaar onder aanvoering van
Noppers stevig botste met het college van B en W en de politiek. Van
B en W van Leudal heeft Bekkers de
opdracht gekregen het ambtelijk
apparaat op sleeptouw te nemen
richting een professionelere organisatie. Ook moet hij ‘rust brengen en
besluiten nemen’ in roerige tijden.
De nieuwe, tijdelijke gemeentesecretaris heeft nadrukkelijk niét de
opdracht gekregen om een ambtelijke reorganisatie in de steigers te
zetten.
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