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In deze veertiende Nieuwsbrief in het kort een terugblik op het Politieke Café in Heythuysen.

Politiek Café Heythuysen
Het is vijf minuten over acht
als Pieter Jeurgens, in eigen
stijl en op kenmerkende
wijze, het laatste Politieke
Café van Samen Verder
voor de verkiezingen opent.
In het bovenzaaltje van Klein Paries
in Heythuysen zijn een veertigtal
belangstellenden, fiftyfifty verdeeld
over leden/niet leden. Arno
Walraven portretteert Samen
Verder, benoemt de bespreekpunten, geeft het belang van
interactie met de zaal aan en
benadrukt dat alles bespreekbaar is.
Centrumplan
Vervolgens doet Piet Verlinden een
duit in het zakje met zijn uiteenzetting over het Centrumplan. Hij
belicht de plannen voor het oud
gemeentehuis, het gebied rond de
voormalige Schlecker en de huidige
frontlijn van de Jumbo. Hij laat niet
onvermeld dat er zorgen zijn rond
“de beleving” bij het Carillon.

Hen Sleven schildert de veelzijdige
eigendomsverhoudingen van onze
gemeenschapshuizen en de
daarmee samenhangende
problematiek.
Harmonisatie is een
moeilijke zaak en het
afbouwen van de
exploitatiesubsidie,
streefdatum 2016,

is nog bij lange niet gerealiseerd.
Het streven is om het eigendom en
groot onderhoud bij de gemeente
te leggen en de exploitatie bij de
exploitant. Juist omdat er zoveel
verschillen nog zijn, wil Samen
Verder graag maatwerk bieden.
Sommige verkeren in “zwaar weer”,
zoals de Bombardon en de
Haammaeker.
De Bombardon is nu voor even
gered met een extra subsidie, maar
ook hier is het streven naar “het
ophouden van de eigen broek”.

Atletiekvereniging Heythuysen
De Atletiekvereniging Heythuysen is
ernstig gedupeerd door haar
“bobbelbaan”. Dat vindt ook Har
Frenken, die tevens aangeeft dat er
stukken baan losliggen. Samen
Verder ziet een oplossing in het
naar voren halen van het groot
onderhoud. Voor de zomervakantie
moet duidelijk zijn wat er gaat
gebeuren. Het college heeft gezegd:
“We gaan dit oplossen”, maar de
AVH kan op dit moment alleen met
noodoplossingen komen voor haar
leden. Ook vindt zij dat er iets
gedaan moet worden aan de
stroperigheid op ambtelijk niveau.
Arno zegt toe een brief te schrijven
naar het college om druk op de
ketel te zetten.
Rotonde bij het gemeentehuis
Dan is Piet weer aan de beurt met
de plannen voor een rotonde bij het

gemeentehuis.
Dat moet de veiligheid
ten goede komen en de
afwikkeling van het verkeer
bespoedigen. Hoe het er
op de rotonde precies uit gaat zien,
is nog even afwachten. In ieder
geval zal Hans Neelen, winnaar van
de prijsvraag, dit gaan aanpakken
en dat gaat hij samen doen met
mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
Openbaar vervoer
Ook Hen komt nog een keer
opdraven om van A naar B te gaan.
Hiervoor is ook een
vertegenwoordiging van Rover
aanwezig. Er wordt gegoocheld
met flex- en wensbussen, waarbij
duidelijk is dat alle partijen alert
moeten blijven om passend
vervoer blijvend mogelijk te
maken. Rover geeft haar visie op
m.n. het treinverkeer in de
provincie en benoemt daarbij de
gewenste stations in Baexem en
Haelen.

Nieuw bestemmingsplan
Hen gaat nog even in op de
perikelen rond de nieuwe
bestemmingsplannen.
Er zijn zoveel fouten geconstateerd
dat een ander bureau aan de slag is
gegaan om op 25 februari
de zaak in de raad te
krijgen.

Wielerbaan in MiddenLimburg
Na een korte pauze stijgt de
interactie met het publiek.
De initiatieven om een
(multifunctionele)
wielerbaan in het MiddenLimburgse te krijgen, komen aan
bod. Samen Verder staat achter het
plan, maar niet op de locatie van de
oude tennisvelden van Haelen.

Reizigersvereniging Rover vermeldt
nog dat Pro-rail vaak moeilijk gaat
doen bij “derden” op het spoor, dat
50 % van de busreizigers afhaakt bij
de invoering van een belbus. In
Leudal zullen m.n. in Grathem,
Kelpen-Oler, Buggenum en
Heibloem problemen kunnen
ontstaan. Een wensbus is volgens
haar financieel mistig, zij zijn
voorstander van een buurtbus.
Rover adviseert gemeentelijke
samenwerking bij de aanbesteding
van de regiotaxi WMO.

Niek Waeijen, horeca-ondernemer
in Horn, stelt dat voor de juiste
persoon, die feeling heeft met de
gemeenschap, het commercieel
uitbaten van een gemeenschapshuis
zeker mogelijkheden biedt. Op die
manier blijft de gemeenschap in het
dorp. Ook pleit hij voor een “pot”
waarmee incidenteel klappen
kunnen worden opgevangen.
Arno geeft aan dat maatwerk voor
de kleinste gemeenschappen
mogelijk moet zijn. Het
Leefbaarheidfonds kan daarin
wellicht iets betekenen.
In de slotronde vraagt Harrie
Boonen aandacht voor de inzet van
eigen bedrijven, zoals besproken
tijdens de Bedrijvenavond in
november 2012. Arno verduidelijkt
dat de aanbesteding bepaalt wie
iets maakt of mag leveren, maar
waar mogelijk “eigen bedrijven” de
voorkeur genieten.
Het is nog net geen tien uur als
Pieter iedereen bedankt voor de
levendige avond en dit Politieke
Café voor gesloten verklaart.

James Gerwert doet de suggestie
om het oude pand ABN-AMRO te
slopen en om zo de toegankelijkheid en beleving van het Van
Wegbergplein te versterken. Een
mooie aanvulling op de plannen
voor het plein bij het oude
gemeentehuis.

LAATSTE NIEUWS

N280 bij Baexem: Provinciale
Staten kiezen voor variant 3c
Provinciale Staten van Limburg
hebben vrijdag j.l. een besluit
genomen over de aanpassing van
de N280 in Baexem. De
meerderheid sprak zich uit voor
variant 3c. Dat was ook het
voorstel van het college van
Gedeputeerde Staten.
In Provinciale Staten spraken
alleen de partijen CDA, VVD en
PvLD zich uit voor variant 5e.
Voorafgaand aan deze behandeling
hebben 11 personen namens
diverse partijen over dit
onderwerp ingesproken.
Na een zeer uitgebreide
behandeling hebben Provinciale
Staten uiteindelijk dus besloten om
alternatief 3c als voorkeursalternatief nader uit te werken.
Binnenkort wordt u nader
geïnformeerd over de wijze
waarop dit alternatief verder
wordt uitgewerkt en hoe we
inwoners van Baexem en andere
belanghebbenden daarbij
betrekken.

Voor meer informatie over
Samen Verder,
zie onze website
www.samenverderleudal.nl

Sjra Vermeulen benoemt nogmaals
de 331 bezwaren bij het bestemmingsplan en vraagt zich af hoe het
financieel geregeld is voor bezwaarmakers. Arno geeft aan dat 40 %
bestaat uit fouten die gemaakt zijn
en dat, indien bezwaarmakers in het
gelijk worden gesteld, de kosten in
redelijkheid worden vergoed.
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