LEUDAL POLITIEK DOOR PETER HAMANS
Samen Verder geeft zichzelf
dikke voldoende
Onder het ronkende motto ‘Samen
Verder levert!’ geeft fractievoorzitter Michel Graef van Samen Verder
zijn eigen partij – en indirect de
coalitie van Ronduit Open en D66
– op het eerste rapport een dikke
voldoende. Dat doet hij in een open
brief waarin hij zegt tevreden terug
te kijken op het eerste jaar samenwerking met beide partijen. De
complimenten van Graef aan eigen
adres leveren hem meteen kritische
en cynische reacties op vanuit de
oppositiebanken (zie verder). Maar
volgens Samen Verder is er al best
veel bereikt en is de coalitie flink
op streek met het vorig jaar maart
gesloten akkoord ‘Samenspel’. ‘Er
is veel voortgang geboekt en veel
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zaken zijn in het afgelopen jaar
daadwerkelijk afgevinkt’, meent
Graef die erop wijst dat de coalitie concrete doelen per kern heeft
gesteld, dus zichtbaar voor de inwoners van Leudal. De resultaten
zijn er al volgens hem, zoals het
fietspad langs de Heldenseweg in
Neer, het verbeteren van bushaltes
en een alternatieve invulling voor
de locatie Huskens in de kern van
Grathem. Binnenkort evalueren de
drie de afgelopen maanden maar
de complimenten van Samen Verder zijn dus al binnen.

‘1 jaar coalitie? ‘Prutswerk!’
Dat Graef namens de coalitie de loftrompet steekt over het afgelopen
jaar wordt hem door de oppositie
niet in dank afgenomen. CDA-fractievoorzitter Huub van Helden
heeft het over ‘prutswerk’ van de
coalitie en kwalificeert Samen Verder als ‘de partij van de scheefliggende stoeptegel’, met andere woorden: ze pakt volgens hem weliswaar
concrete zaken op maar ze ontbeert
anderzijds een visie op hoe het met
Leudal in de toekomst verder moet.
Op diverse fronten blijft de coalitie volgens Van Helden in gebreke.
Hij refereert aan de vorig voorjaar
gehouden burgerbijeenkomst in
Baexem over ‘Buitengebied in beweging’ die veel input van bezoekers opleverde maar daarna bleef
het akelig stil (‘nooit meer iets van
gehoord’). Het feit dat de gemeente
door de provincie op de vingers is
getikt over het vastleggen van de
reserves en voorzieningen spreekt
wat het CDA betreft ook niet tot de
verbeelding evenals het ‘schaamteloze’ dossier Landgoed Leudal, de
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integriteitsonderzoeken naar wethouder Walraven en secretaris Bekkers en de zoveelste poging om een
accommodatiebeleid van de grond
te krijgen. De oplopende tekorten
binnen de jeugdzorg baren het CDA
ook zorgen, evenals het gehannes
rond de nieuwe school in Hunsel
en de garantstelling van acht ton
voor het Samen Zorgen Huis terwijl de toekomst van deze instelling
in dichte mist is gehuld. Kortom
‘prutswerk’, luidt het snoeiharde
oordeel van het CDA.

Leidingennet Sabic
in ijskast
De ophef over de aanleg van een
breed leidingennet dwars door Midden-Limburg heeft zijn vruchten af-

geworpen want minister Ollongren
(D66, Binnenlandse zaken) heeft bekendgemaakt dat de transportroutes op z’n vroegst pas in 2021 op de
agenda komen te staan. Volgens Ollongren moet er eerst meer duidelijkheid komen over de risico’s van
de aanleg voor het milieu. In Leudal
trokken de fracties van Progressief
Akkoord Leudal en Ronduit Open
aan de bel over de aanleg van een
zeventig meter breed leidingennet
dwars door Midden-Limburg. Petrochemisch bedrijf Sabic gaat dit aanleggen tot in het Noord-Brabantse
Laarbeek. Een deel van dat buizencomplex voert volgens de Leudalse
fracties door landbouwgebied en er
zou bosgebied en bebouwing voor
moeten worden opgeofferd. Of het
leidingennet er inderdaad komt,
moet dus blijken over twee jaar.
Dan wordt het Nationaal Programma Energiesysteem (NEP) vastgesteld.

‘Pronken met
andermans veren’
Ook Progressief Akkoord Leudal
(PAL) kraakt bij monde van Hilde
Glessner kritische noten bij de door
Graef geclaimde succesjes die in
haar ogen niet opwegen tegen de
pijnpunten die na een jaar komen
bovendrijven. Glessner noemt de
slepende dossiers en de gebrekkige informatievoorziening door het
huidige college van B en W richting
gemeenteraad. Ook wordt de oppositie volgens haar niet voor vol
aangezien waardoor het door de
coalitie zo geroemde ‘samenspel’
niet echt van de grond komt. PAL
kwalificeert de lofzang van Graef
als ‘pronken met andermans veren’
en is met name kritisch op de door
Graef genoemde voorbeelden in
Neer en Grathem. ‘Andere partijen,
waaronder PAL, hebben hier veel
harder aan getrokken’, aldus Progressief Akkoord Leudal.

Linssen: risico in
kern Haelen
Abusievelijk is vorige week in ViaLeudal gemeld dat Leon Linssen (Samen Verder) wees op het risico van
snelheid beperkende maatregelen
voor fietsers op de Roggelseweg nabij St. Elisabeth’s Hof. De vraag van
Linssen aan het college van B en W
betrof echter maatregelen die al een
aantal jaren geleden genomen zijn,
weliswaar op dezelfde weg maar
in de bebouwde kom van Haelen.
Fietsers worden daar gedwongen
naar het midden van de weg te rijden in plaats van rechtdoor. Dit zou
gevaar opleveren. Linssen heeft de
gemeente gevraagd hier iets aan te
doen.
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