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In deze drieëntwintigste Nieuwsbrief in het kort een terugblik op het Politieke Café in Neer.
Politieke Café Naer, ofwel Gaer
nao Naer.
Op maandag 23 maart trok
Samen Verder naar Neer, waar in het
zaaltje boven café Maneslust biej Mieke
het 8e Politiek Café plaatvond. Met zo'n
dertig personen, gelijkelijk verdeeld over
gasten en leden, is het er lekker vol.
Raadslid Michel Graef

Pieter Jeurgens verzorgt zoals gebruikelijk
de rol van gastheer en geeft na een korte
introductie meteen het stokje over aan
Hen Sleven, fractievoorzitter van Samen
Verder. "Geschiedenisdocent" Hen
schetst in een paar pennenstreken de nog
jonge historie van Samen Verder , waar
deze politieke partij voor staat en wat het
betekent een lokale partij te zijn. Hij rept
ook over bezuinigingen en keuzes maken.
Geen populair onderwerp natuurlijk maar
je mag het niet wegstoppen. Samen
Verder staat voor haalbaar en betaalbaar
en wil dat afstemmen met de burgers.
Daarna is het de beurt aan Har
Frenken die in het Neerse niet echt een
introductie nodig heeft. Hij doet aan de
hand van beeldmateriaal het verhaal over
Hanssum en de Maas. Achtereenvolgens
passeren hoogwaterbescherming,
dijkversterking, zichthinder, natuurontwikkeling, subsidies en financiering de
revue. Dit onderwerp leeft in Neer,
getuige de discussie die ontstaat. Niet
alleen over dat wat nog moet komen,
maar ook over b.v. het huidige
onderhoud van het kadegebied.
Wethouder Verlinden komt met de term
"burgerparticipatie" op de proppen en
ook daar vindt men iets van in Neer.
Letterlijk en figuurlijk zal er nog heel wat
water door de Maas gestroomd
zijn als tegen 2018 (of 2020) alle
plannen zijn afgerond en men in
Neer, ook bij hoog water, droge
voeten houdt.

Michel Graef en Pieke Houben,
aanstormende talenten aldus spreekstalmeester Pieter, presenteren
respectievelijk "Nunhems" en
Ligteveld/Park Leudal Oost. Een van de
doorslaggevende argumenten voor
Samen Verder om zich, ondanks het
ingrijpende karakter, toch achter het
plan Nunhems te scharen was en is de
werkgelegenheid. Het aantal directe en
indirecte banen is een positieve impuls
voor de hele omgeving. Michel schetst
verder hoe het staat met de landschappelijke investeringen en
compensatie (2,8 miljoen euro), waarbij
diverse partijen, ook lokale groeperingen, betrokken worden bij de
planvorming. Voor Park Leudal Oost (
Ligteveld) zijn er in de visie van Samen
Verder een drietal zaken belangrijk: een
sluitende begroting, passende invulling
van het gebruik en waar mogelijk het
benutten van regionale kansen.

Foto: Park Leudal Oost

Een lid van de projectgroep in de zaal
vult het verhaal van Pieke ad hoc aan.
De optie "wielerbaan" wordt besproken
en de mogelijkheid om ook iets
cultureels toe te voegen. Pieke doet
kort verslag uit diverse besprekingen,
waarbij duidelijk wordt dat een
sluitende exploitatie voor alle partijen
leidend is.
Redactie: Monique Peulen, Peter Stakenborg, Har Beurskens.

De temperatuur is intussen
danig gestegen, dus tijd voor
een verfrissende pauze.
Hierna is Hen Sleven andermaal
aan zet, nu over De Haammaeker. Voor
gemeenschapshuizen, ook voor de
Haammaeker in Neer, is de financiële
druk groot. De exploitatietekorten
kunnen bij de huidige invulling niet
worden weggewerkt en daarmee
nemen de problemen toe. Op 30 juni zal
een notitie van B&W in de raad worden
besproken en wat ons betreft is er
maar één vraag: Hoe kan de zaak weer
gezond worden zonder paracommercie?!

Hierna daagt Pieter andermaal de
aanwezigen uit om met vragen of
opmerkingen te komen en die komen
dan ook. Er wordt nog even doorgegaan
over de gemeenschapshuizen in
vergelijking met de omliggende
gemeenten, over de sentimenten en de
vele vragen rond Park Leudal Oost, over
gesprekken met initiatiefnemers van de
wielerbaan en over het verkeers- en
vervoersplan. Ook komen er vragen
over de Aldi, de leegstand, het
zwembad en de subsidie daarvoor en als
uitsmijter komt ook De Leistert/Buitenhof nog even op bezoek. Wethouders
Verlinden en Walraven reageren op de
diverse vragen en ook Har Frenken
mengt zich in de levendige discussies.
Even na tienen bedankt Pieter Jeurgens
alle aanwezigen voor de belangstelling
en actieve bijdrages. Samen Verder
heeft misschien niet alle vraagtekens
kunnen wegnemen, maar er is serieus
naar "die van Naer" geluisterd en dat is
de grote winst van deze avond!
Voor meer informatie over
Samen Verder
zie onze website
www.samenverderleudal.nl.
Volg ons ook op

.

