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Oppositie: economisch beleid
Roermond mislukt
Op de drempel van de verkiezingen richt oppositiepartij LVR
voor de zoveelste keer het vizier
op wethouder Angely Waajen
(CDA) met het verwijt dat zij in
de afgelopen vier jaar een falend
economisch beleid heeft gevoerd.
De Liberale Volkspartij Roermond wijst op de forse teruggang
van het aantal arbeidsplaatsen in
Roermond in de afgelopen jaren:
van 37919 in 2012 naar 34339
in 2016. ‘Het economisch beleid
is in de afgelopen coalitieperiode mislukt’, concludeert de LVR
onder aanvoering van voormalig
wethouder economie Jos van Rey.
Dat wethouder Waajen onlangs
in een interview in dagblad De
Limburger verklaarde dat de gemeente tot voor kort nooit actief
de markt benaderde om bedrijven naar de binnenstad te halen
omdat alles toch wel op rolletjes
liep, kan er bij de LVR niet in.
De voorgangers van het huidi-

ge stadsbestuur hebben volgens
de LVR wel degelijk stappen ondernomen om tot een succesvol
winkelaanbod te komen. De oppositie noemt een vijftiental winkelbedrijven waarmee men in het
verleden in gesprek was, naast
het feit dat ‘de toenmalige wethouder van EZ’ (Jos van Rey, red.)
met het centrumplan Swalmen
en het winkelcentrum Donderberg aan de slag ging. ‘Hoe is het
mogelijk dat wethouder Waajen
zo slecht op de hoogte is?’, vraagt
de LVR zich af en de partij kaatst
de bal maar gelijk terug door de
wethouder te vragen hoe vaak zij
in de afgelopen periode de boer
op is geweest om impulsen te geven aan binnenstad, wijkcentra
en bedrijventerreinen.
Limburgers hebben weinig
vertrouwen in
gemeentepolitiek
Limburgers hebben geen hoge
pet op van gemeentepolitiek.
Het vertrouwen in lokale politici is landelijk al laag (5,4) maar
in Limburg doen ze er nog een
schepje bovenop want Limburgers honoreren de gemeentepolitiek met een 4,7. Dit blijkt uit
een onderzoek in opdracht van
de NOS waaraan 2300 Limburgers meededen. Nog erger: van
alle Nederlandse provincies is het
vertrouwen in de gemeentepolitiek in Limburg het laagst.
D66 wil toleranter
wietbeleid Roermond

Angely Waajen (CDA).

D66 wil dat de gemeente Roermond het licht op groen zet voor
de teelt van maximaal vijf wiet-

‘Foodhal in pand V&D,
Ikea naar Roermond’
Een ‘foodhal’ naar Twents model in het voormalige pand van
Vroom & Dreesmann en een klein
filiaal van IKEA in de Roermondse binnenstad. Die wensen heeft
de Liberale Volkspartij Roermond
op het bord van het college van
B en W gelegd. De oppositie wil
dat het college met de nodige
spoed de haalbaarheid van de
twee plannen toetst en daarbij
nadrukkelijk Roermondse horecaondernemers betrekt.
Wilbert Dekker (D66).
planten en het maken van cannabisolie voor medicinale doeleinden, mits ondersteund door
een doktersverklaring. Daarnaast
wil Democraten dat wordt onderzocht of wietteelt voor het maken van cannabisolie op experimentele basis mogelijk wordt in
Roermond.
Raadslid Wilbert Dekker vindt
dat de mogelijkheden moeten
worden verruimd omdat onderzoek heeft uitgewezen dat volwassenen met chronische pijnen
baat hebben bij het gebruik van
medicinale cannabisolie. Ook
kankerpatiënten die chemo hebben gehad vinden verlichting bij
deze olie, evenals patiënten met
de ziekte van Crohn. Dekker refereert aan de situatie in Tilburg
waar de gemeente met de politie
afsprak dat het telen van maximaal vijf wietplanten wordt toegestaan evenals het vervaardigen
van olie uit cannabis. Maar dan
moet een arts hiervoor wel hebben getekend.

De Twentsche foodhal in Enschede ging in november vorig
jaar open. Bezoekers kunnen er
terecht in zeven verschillende
keukens die internationale gerechten serveren. Woongigant
IKEA is een proef gestart met het
openen van kleinere winkels in
stadscentra om de dalende bezoekersaantallen in de megastores
te compenseren. De LVR wil dat
de gemeente Roermond haar belangstelling kenbaar maakt voor
zo’n meubelwinkel in de binnenstad.
Keuze maken met stemhulp
Roermondenaren die dreigen te
verdwalen in het doolhof van
verkiezingsbeloftes kunnen vanaf deze week hun eigen opvattingen online vergelijken met die
van de twaalf partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De standpunten van
de partijen zijn te ontdekken in
twintig stellingen. De stemhulp
is bereikbaar via www.mijnstem.
nl of Roermond.mijnstem.nl

De maximumsnelheid op de Sint
Wirosingel blijft 50 km/uur.
Snelheid Wirosingel
gaat niet omhoog
VVD-raadslid Sabine Koopman
heeft tevergeefs aangeklopt bij
B en W van Roermond om de
maximumsnelheid op de St.
Wirosingel te verhogen naar 70
kilometer per uur. Nu mag er
niet harder worden gereden dan
50 kilometer per uur. Als het aan
burgemeester en wethouder ligt
dan blijft dat ook zo.
Jaren geleden, bij de aanleg van
de A73, ging de snelheid omlaag van 70 naar 50 vanwege het
vele bouwverkeer dat onderweg
was. Nu kan die best omhoog
redeneert Koopman, ook om het
sluipverkeer uit de omliggende
wijken te krijgen. Maar dat zien B
en W niet zitten. Als de snelheid
wordt verhoogd dan zal eerst een
onderzoek naar de geluids- en
luchtkwaliteit moeten worden
gehouden en dat zal hoogstwaarschijnlijk uitwijzen dat er geluidswerende maatregelen moeten worden genomen. En daar
heeft de gemeente geen trek in.

