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D66 Leudal wil
‘goed gesprek’
D66 denkt dat ‘een goed gesprek’
met alle partijen in de gemeenteraad van Leudal de verhoudingen
ten goede zal komen. Die verhoudingen liepen vorige maand andermaal een flinke deuk op toen de oppositiepartijen de raadsvergadering
verlieten omdat de coalitie van Samen Verder, Ronduit Open en D66
weigerde een door de oppositie ingediende motie te behandelen. Die
had betrekking op Landgoed Leudal
en hoe de dialoog met de exploitant weer op gang kan worden gebracht. De coalitie schoof de motie
terzijde omdat die te laat zou zijn
ingediend. D66 wil nu alle partijen
weer aan tafel brengen. ‘Volgens
ons hoort het belang van de inwoners van Leudal voorop te staan.

Arno Walraven

De verstoorde relatie is niet in dat
belang. Daarom willen we dat alle
fractievoorzitters met elkaar in gesprek gaan. Een goed gesprek kan
tot een oplossing leiden’, aldus
D66-voorzitter Jort Raemakers.

en ‘ontjuridisering’ (van het dossier
Landgoed Leudal, red.) te komen
was daarin ver te zoeken.’

Camera’s schrikken niet af
De door de gemeente Leudal met
veel fanfare aangekondigde camerabewaking bij milieuparken sorteert weinig effect en schrikt niet
af. Dit was de situatie op Tweede
Kerstdag bij het containerparkje
vlakbij de sporthal in Horn. Alles
wat ook maar naar afval rook, werd
naast en achter de containers gepleurd. Camera’s lijken de Leudalse burger dus niet te deren. Eerder
kondigde de gemeente Leudal aan
dat wie na het uitlezen van de beelden wordt herkend, een geldboete
van 370 euro tegemoet kan zien.

‘Enkelen leggen rest
hun mening op’
In de nasleep van de bewuste raadsvergadering vlogen publieke verwijten over en weer. Zowel Samen
Verder als Ronduit Open liet zich
richting CDA c.q. fractievoorzitter
Huub van Helden niet onbetuigd
terwijl de VVD namens de oppositie met een verklaring kwam. Vlak
voor Kerstmis lieten ook bestuur
en fractie van het CDA middels een
uitgebreid statement van zich horen. Daarin hamert het CDA op het
feit dat de partij samenwerking met
andere partijen blijft nastreven, zowel binnen en buiten de gemeenteraad en hoewel dat volgens haar
in de afgelopen maanden al succes
heeft opgeleverd zegt ze anderzijds
tegen een door de coalitiepartijen
opgetrokken muur aan te lopen.
‘Een paar personen binnen de raad
en het college van B en W leggen
heel nadrukkelijk hun mening op
aan de rest van hun partij’, aldus
het CDA Leudal die wat dit betreft
nadrukkelijk refereert aan de laatste raadsvergadering waarin de
motie Landgoed Leudal van tafel
werd gehaald. ‘Dat is frustrerend
en moeilijk om zonder acceptatie
te accepteren.’
Hoewel het CDA dus aangeeft een
verbindende rol te willen blijven
spelen en het bouwen aan een beter Leudal erg belangrijk te vinden,
zegt de partij met het vertrek uit de

Veel afval naast en achter de containers in Horn. (Foto Peter Hamans)
gemeenteraad (‘een zwaar middel’)
een signaal te hebben willen afgeven, namelijk dat ze het monddood
maken van de oppositie door de
coalitie niet meer accepteert. Hoe
het nu verder moet? Kijkend naar
de reacties van andere politici is het
CDA kritisch. ‘Zichtbaar was het
plezier van wethouder Walraven
bij het besluit van de oppositiepartijen om op te stappen. Daarmee
neemt hij de titel van het coalitieprogramma ‘Samenspel’ niet serieus. Mogelijk interpreteert hij dat
toch anders dan zijn partij de inwoners van Leudal wil doen geloven’,
aldus het CDA. Ook de reactie van
Thieu Wagemans (Ronduit Open)
krijgt weinig bijval van het CDA.
‘Die bleek weinig vernieuwend
want de wil om tot ‘depolitisering’

tot de bestrijding. Ook zegt hij dat
de huidige situatie in Horn het
gevolg is van ruimtelijke keuzes
die de politiek ooit heeft gemaakt,
met andere woorden: de boerderijen en de woningen liggen er nou
eenmaal. ‘Daarmee zijn bestaande
rechten verkregen die we dienen te
respecteren totdat de gemeenteraad
een andere keuze wenst te maken’,
aldus de wethouder. Zolang dat
niet het geval is, is het volgens de
wethouder maar de vraag of de gemeente de aangewezen instantie is
om de vliegenoverlast op te lossen.
Overigens benadrukt Backus dat er
geen relatie is tussen de overlast
en het bedrijf Bergs Advies in Heythuysen, zoals Progressief Akkoord
Leudal suggereerde. Het bedrijf,
dat ook agrariërs in Horn bijstaat,
kreeg onlangs te maken met een
politie-inval naar aanleiding van
vermeende mestfraude.

Roofvliegen tegen
overlast in Horn
De gemeente Leudal overweegt
roofvliegen in te zetten om de vliegenoverlast bij sommige woningen
aan de Rijksweg in Horn een halt
toe te roepen. Volgens deskundigen is deze vorm van biologische
vliegenbestrijding doeltreffender
dan chemische middelen. Roofvliegen worden doorgaans ingezet
in koeien- en varkensstallen met
een mestput. Wethouder Stan Backus (Ronduit Open) laat dit weten
op vragen van Progressief Akkoord
Leudal. Sommige bewoners van
de Rijksweg in Horn relateren de
vliegenoverlast aan vlakbij gelegen agrarische bedrijven. Backus
ontkent dit niet maar wijst er wel
op dat de agrariërs voldoen aan
de wettelijke eisen met betrekking

Stan Backus

