LEUDAL POLITIEK DOOR PETER HAMANS
School Hunsel
op losse schroeven

tens zich tijdens de raadsvergadering hardop af af wélk huiswerk.

Nu de gemeenteraad in meerderheid heeft besloten dat de twee potentiële locaties voor de nieuwe fusieschool in Leudal-West opnieuw
moeten worden bekeken, heeft
wethouder Robert Martens (D66) de
voorbereidende werkzaamheden
voor de Kallestraat in Hunsel in de
parkeerstand gezet. Hij was bezig
met het uitvoeren van het raadsbesluit van mei vorig jaar, om de fusieschool in Hunsel neer te zetten.
Nu de gemeenteraad – met uitzondering van Samen Verder, D66 en
Leudal Sociaal – op zijn schreden
terugkeert en vindt dat dit besluit
wellicht moet worden heroverwogen, heeft het volgens Martens
voorlopig geen zin om te investeren in een locatie die het straks
misschien niet wordt. ‘Hunsel gaat
voorlopig op stand-by’, aldus Martens, die van de raad zijn huiswerk
opnieuw moet doen - al vroeg Mar-

Dat de gemeenteraad vorige week
terugkwam op zijn besluit van vorig jaar mei waardoor het proces
langzaamaan de contouren van een
politieke soap begon aan te nemen,
kon er met name bij Richard Verheul (Leudal Sociaal) niet in. Hij
bleef erbij dat hij als verantwoordelijk wethouder de gemeenteraad
alle beschikbare munitie had aangeleverd om een weloverwogen besluit te nemen op basis van de informatie die toen voorhanden was.
Maar daar wrong voor de fracties
van Ronduit Open, PAL, VVD en
CDA juist de schoen. Alle relevante
informatie, om objectief de knoop
door te hakken en te kiezen voor
Hunsel of Ittervoort, was er toen
niet, betoogden zij. Onderwijswethouder Martens ontkende dit ten
stelligste en verzuchtte dat het dossier Fusieschool inmiddels meer
dan duizend pagina’s telt. ‘Wat wilt

Robert Martens

u nog meer hebben?’, vroeg hij quasi wanhopig. En de ouders moeten
meepraten over de schoolkeuze, aldus de vier fracties. Vond dus ook
Ronduit Open, al betreurde fractievoorzitter Jordi Custers het dat het
vorig jaar gedane voorstel van zijn
partij om een ouderraadpleging te
houden toen geen gehoor vond. Die
komt er nu dus wel en de uitkomst
ervan zal voor Custers c.s. bepalend
zijn bij het bepalen van de locatie.
Die enquête komt er dus.
Iris Schors (D66) denkt dat het consulteren van de ouders geen nieuwe facetten toevoegt aan de reeds
bestaande feiten. Haar partij houdt
dan ook onverminderd vast aan de
Kallestraat als vestigingsplaats voor
de fusieschool. Het enige aspect
dat D66 nog aan het twijfelen kan
brengen is de uitkomst van het verkeersonderzoek dat op 1 juni naar
de raad wordt gestuurd. ‘Alleen als
de verkeersveiligheid niet in orde
is, willen we onze keuze opnieuw
tegen het licht houden’, aldus Iris
Schors. Michel Graef (Samen Verder) vond het allemaal maar veel gedoe. ‘Deze gemeenteraad is als geen
ander in staat om zijn eigen besluiteloosheid te etaleren’, aldus Graef
over het politieke gehannes rond
de vestiging van de fusieschool in
Leudal-West. Hij ziet de bui al hangen en vreest opnieuw een gebed
zonder einde als de raad zich straks
over het accommodatiebeleid moet
gaan buigen. Als de gemeenteraad
zichzelf serieus neemt, opperde
Graef, dan blijft hij bij het eenmaal
genomen besluit en kiest voor de
Kallestraat in Hunsel. ‘Bovendien
hebben we haast. Elk jaar worden
de bouwkosten van de school vijf
tot tien procent duurder.’

(Samen Verder) vond de motie sympathiek maar ook overdreven dat
in het centrum van Heythuysen
om de vijf honderd meter een toilet moet kunnen worden bezocht.
Wethouder Piet Verlinden (Samen
Verder) zegde het onderzoek toe en
zal daarbij de ondernemersvereniging Heythuysen consulteren.

Linssen volgt Teluij op

John Nouwen

Onderzoek wc’s
na ‘shitmotie’
Een door CDA en D66 ingediende
motie, om in Leudal méér openbare
toiletvoorzieningen te realiseren,
is door de gemeenteraad unaniem
omarmd. De gemeente gaat nu onder meer onderzoeken of het toiletaanbod in het winkelgebied van
Heythuysen kan worden uitgebreid.
Tot nu toe staat in de landelijke
Hoge Nood-app, die mensen de weg
moet wijzen naar de dichtstbijzijnde en voor iedereen toegankelijke
toiletvoorziening, zegge en schrijve
één wc geregistreerd en die bevindt
zich in zorgcentrum De Kreppel.
Veel te weinig, vindt CDA-raadslid
John Nouwen die samen met D66
een ‘shitmotie’ fabriceerde waarmee hij met name mensen met een
buikziekte of een incontinentieprobleem wil helpen. Michel Graef

Leon Linssen (Samen Verder) zal
voortaan op de stoel van burgemeester Verhoeven zitten als die
is verhinderd. De gemeenteraad
moest een waarnemend voorzitter
kiezen omdat Ria Teluij, die tot voor
kort deze functie vervulde, is opgestapt als raadslid in verband met
haar verhuizing naar Roermond. Ellie van Tilburg werd tijdens de laatste raadsvergadering benoemd als
raadslid. Zij bezet bij Samen Verder
de stoel van Ria Teluij.

Leon Linssen

