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In deze negentiende Nieuwsbrief in het kort een terugblik op het Politieke Café in Heibloem.

Politieke Café Heibloem
Zoals vaker bij het begin van
het politieke café leek het in
Heibloem in eerste instantie een
onderonsje van Samen Verder te
worden. Aan de zaal lag het in ieder
geval niet, deze was voor deze
gelegenheid speciaal geboend. Rond de
klok van acht mochten we echter
enkele toehoorders verwelkomen. Ze
waren niet in grote getale, maar wel
goed voorbereid (we hadden uiteraard
ook niet anders verwacht van dorpsraadleden). Ook deze keer was het
voorzitterschap in de deskundige
handen van Pieter Jeurgens die de
avond opende en fractievoorzitter Hen
Sleven introduceerde.

functies elkaar binnen het gebouw en
was dit terug te zien in de scores.
Hoge scores op o.a. sociale hygiëne,
maar ook (misschien nog wel
belangrijker) goede CITO-scores en
(door de kleinschaligheid) meer
aandacht voor leerlingen die op wat
voor manier dan ook moeilijkheden
ondervonden.
Een prestatie waar de Heibloemse
gemeenschap trots op mag zijn.

Huub van Bogget

Fractievoorzitter Hen Sleven

Onder het toeziende en meer dan
waarschijnlijk goedkeurende oog van
zijn voorganger deed Hen de
introductie, waarin hij inging op de
beginselen en geschiedenis van de
partij (te vinden op de vernieuwde
website: www.samenverderleudal.nl).
Ook maakte hij alvast een sprongetje
naar de begroting die later op de avond
meer dan genoeg aan bod kwam.
Na de korte inleiding was het woord
aan Huub van Bogget die het over de
basisschool in Heibloem mocht hebben.
Deze was echter ook kort van stof, met
name omdat de school het goed deed
en een voorbeeld genoemd mocht
worden voor andere. Inmiddels waren
andere instanties, zoals de bibliotheek,
ook gehuisvest in het schoolgebouw. Volgens een gepassioneerde toehoorder
versterken de meerdere

Daarna was wederom Hen Sleven aan
het woord. Dit keer over het
gemeenschapshuis de Klokkestoel.
Hier geldt in grote mate wat ook geldt
voor de basisschool. De eigen inzet
van de stichting is van groot belang.
Het organisatorisch vermogen van de
Heibloemse gemeenschap werd dan
ook geroemd door de spreker.
Er was bij het publiek, met het oog op
de nieuwe begroting, wat onrust over
het voortbestaan van de accommodaties. Er werd aandacht
gevraagd voor de grootte van
Heibloem en de afstand tot andere
kernen.
Hierop zag wethouder Verlinden zijn
kans schoon om de begroting en met
name het nieuwe beleid met
betrekking tot accommodaties met
verve toe te lichten.
En inderdaad, ook de grootte van een
kern en de afstand tot andere kernen
speelde mee in de overweging. Het
belangrijkste was echter dat de
gemeente in eerste instantie de
dialoog aangaat met de verenigingen
om te kijken wat mogelijk is.

Het toestemmende knikken
van de toehoorders belooft
in ieder geval dat ze
voorbereid zullen zijn op dat gesprek.
Ten slotte was het centrumplan aan
bod. Hierover sprak (u raadt het al)
Hen Sleven. Hij moest erkennen dat
hij kort daarvoor nog eens op
verkenning was geweest met de
camera in de aanslag. Hij sprak echter
alsof hij er wekelijks kwam toen het
over o.a. de verplaatsing van de
milieustraat en de nieuwe skatebaan
ging. Opnieuw deed een toehoorder
een toevoeging. Zo was hij er trots op
dat de speelplaats in samenspraak
met het Parochiebestuur gerealiseerd
was op grond van het Bisdom. Ook de
nieuwe kiss & go stroken bij de school
waren een welkome aanpassing van
het centrum.

Toehoorders in Heibloem

Zonder expliciete vragen werd er
vervolgens nog over de blijkbaar
spraakmakende begroting gekeuveld,
waarna de voorzitter de avond
afsloot.
Al met al een geslaagde avond.
Duidelijk is dat met alle veranderingen
op komst Heibloem (en zeker de
dorpsraad) er meer dan klaar voor is.
Samen Verder is ervan overtuigd dat
deze kleine kern het organisatorische
vermogen heeft om ook de komende
jaren een leefbare omgeving te
kunnen zijn voor jong en oud.
Voor meer informatie over
Samen Verder
zie onze website
www.samenverderleudal.nl.
Volg ons ook op

Redactie: Monique Peulen, Michel Graef, Har Beurskens.

.

