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In deze zeventiende Nieuwsbrief in het kort een terugblik op het Politieke Café in Haler.

Politiek café Haler
Daar zit je op het terras van
“Bie Winy” in Haler, over tien
minuten begint het 6e politieke café
en in de zaal alleen mensen van
Samen Verder. Wat mag je
verwachten in de kleinste kern van
onze gemeente? Is het weer te mooi
of de interesse te gering?
En dan, alsof iemand een kraan
opendraait, komen er een twintigtal
inwoners en andere
belangstellenden, zodat het met een
totaal van vijfendertig toch nog
gezellig druk wordt.
De opmerking: “Dè, ze kóme ouch
nao de verkeezinge, det zeen wae
toch neet gewintj!”, kun je alleen
maar opvatten als een compliment.

Traditiegetrouw opent Pieter
Jeurgens de bijeenkomst op de van
hem bekende wijze en licht de gang
van zaken die avond toe.
De eerste spreker die zich voorstelt, is
Arno Walraven, wethouder en oudfractievoorzitter van Samen Verder.
Hij geeft uitleg over het specifieke
karakter van een lokale partij als
Samen Verder. Ook gaat hij kort in op
de “oude” coalitie en betrekt daarin
nadrukkelijk Progressief Leudal,
waarvan een aantal vertegenwoordigers ook aanwezig zijn. Ook de
vorming van de nieuwe coalitie komt
aan bod en de wens om in de raad op
constructieve en respectvolle wijze
met elkaar tot besluitvorming
te komen, los van coalitie of
oppositie.

Ook schuwt hij niet de financiën
tegen het licht te houden en aan te
geven dat het geen makkelijke
periode gaat worden met de vele
taken die de landelijke overheid
afschuift naar de gemeenten, maar
daarbij vergeet een passende duit in
het zakje te doen.
Dan is het de beurt aan Hen Sleven,
de nieuwe fractievoorzitter van
Samen Verder. Hen gaat in op de
woningbouwplannen en locaties die
er zijn en zijn geweest in Haler.
Er ontstaat een levendige discussie
na de vraag “Wat gebeurt er met de
grond van de basisschool?”.
Duidelijk is dat de mensen in Haler
zelf een duidelijke stem willen in de
besluitvorming betreffende
woningbouw in hun dorp.
Vervolgens lanceert Pieter Anita van
Vlodrop met het thema
leefbaarheid. Ze vertelt in het kort
de bijzondere geschiedenis van Ons
Dorpshuis, de onmisbare inzet van
vrijwilligers, de rol van dit
gemeenschapshuis in een kleine
kern als Haler en de daardoor
ontstane “status aparte”. De
gemeente moet maatwerk leveren
als het gaat om de
gemeenschapshuizen en ….. als het
goed gaat overal vanaf blijven.

Na de pauze wordt de zaal
uitgenodigd om op de bovengenoemde (en niet genoemde)
thema’s in te gaan.
Eerst komen OZB- en WOZ-waarde

aan de beurt. De hoogte
ervan, de invloed van de
woonplaats, de taxatie en
de invloed van het rijk op het
geheel.
Bij het thema Woningbouw gaat het
over starterwoningen, bouwen in
eigen beheer en de voors en tegens
van een enquête over bouwen in
Haler.
Duidelijk is dat de gemeenschap
Haler, via het dorpsoverleg of
anderszins, invloed wil houden op
het soort woningbouw en de
locaties waar dat zou moeten
plaatsvinden.

In het “vrije deel” passeren
onder andere de verkeersremmers, de staat van de wegen, de
begroting, de zorg, de WMO en de
Essentaandelen de revue. Na een
levendige discussie klinkt de
uitspraak “beleid en uitvoering ligt
niet altijd in elkaars verlengde” als
een cliché. Arno roept de mensen
van Haler op om in ieder geval in
gesprek te blijven met de gemeente.
Als we de reacties in de zaal mogen
geloven, is die oproep niet aan
dovenmansoren gericht.
En Pieter? Die rest enkel nog de
aanwezigen, zo tegen tienen, te
bedanken voor hun aanwezigheid en
wezenlijke bijdrage aan een
geslaagd Politiek Café.
Voor meer informatie over
Samen Verder
zie onze website
www.samenverderleudal.nl.
Volg ons ook op
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