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In deze vijfendertigste Nieuwsbrief o.a. nieuws over Politiek Café Haelen en de alg. beschouwingen
Politiek café Haelen
Op 1 november j.l. is er in de
cyclus politieke cafés wederom
een café gehouden, nu in Haelen met
als locatie kasteel Aldenghoor. De
belangstelling was groot, niet in de
laatste plaats door de door Samen
Verder op de agenda gezette
onderwerpen, te weten:
* Samen Verder, even voorstellen,
* Renovatie sportpark Houtrustlaan,
* Structuurbeelden (bouwplannen
Haelen),
* Landgoed/camping Leudal,
* Verkeerssituatie centrum Haelen.
Dat Samen Verder het gesprek resp.
de discussie met de burger niet uit de
weg gaat, bleek onder andere tijdens
onderwerp Landgoed Leudal. Vooren tegenstanders van de ontwikkelingen bij Landgoed Leudal namen
gretig het woord en de sprekers van
Samen Verder werden aan de tand
gevoeld over het standpunt van
Samen Verder hierin.

Ook vanuit andere kernen werd het
politiek café gevonden. Een
burgerdelegatie uit Kelpen-Oler was
aanwezig, omdat ze zich zorgen
maken over een ontwikkeling van
een varkenshouder, die bij hun in de
buurt een Livar-farm wil starten. Zij
namen de gelegenheid te baat om
hierop de aandacht te vestigen. Ook
hierover werd indringend van
gedachten gewisseld.
Al met al een geslaagd en enerverend
politiek café waarvoor dank aan alle
aanwezigen.

Algemene Beschouwingen 2018 van
Samen Verder
Eerste deel van de letterlijke tekst uitgesproken door Michel Graef, fractievoorzitter.

Voorzitter, ik wil het dit jaar eens
anders doen. Besturen is vooruitzien.
Ik neem u daarom mee naar het jaar
2020.
De gemeente Leudal bestaat
inmiddels 13 jaar, in dit geval alles
behalve een ongeluksgetal.
Leudal is een gemeente om trots op
te zijn. Jaren van financieel verantwoord beleid hebben gezorgd voor
een gemeente waar het prettig
wonen en werken is. In de groene
plattelandsgemeente is er ruimte,
plek om te genieten. De leefomgeving
wordt beschreven als open, idyllisch
en karakteristiek. Het voorzieningenniveau is hoog, terwijl de lasten voor
de burger nauwelijks zijn gestegen.
De lage werkloosheid breekt records:
de uitbreiding van Bayer/Nunhem’s
en de ontwikkeling van Zevenellen tot
“centre of biobased agriculture”
hebben hun vruchten afgeworpen.
Het bedrijventerrein in Ittervoort is
dan al een tijdje vol. De economische
tijger Leudal heeft nog grotere
klauwen gekregen.

Duurzaamheid, groen en Leudal
zijn dan inmiddels synoniemen. De
vele windmolens sieren het Neerse
landschap. Niet alleen op het gebied
van milieu wordt er winst behaald. De
revenuen vloeien via de coöperaties
deels naar lokale initiatieven, onder
andere het zwembad in Neer is
er goed mee. De St. Elizabethsmolen levert naast groene energie
een toeristische impuls. En
verenigingen die investeren in LEDlampen en zonnepanelen zijn naast
groener ook nog goedkoper uit. Het is
deze aanpak met meervoudige
doelstellingen die over de gemeenteRedactie: Monique Peulen, Peter Stakenborg, Har Beurskens.

grenzen de aandacht trekt.
Op het sociale domein wordt er
steevast een 8 of hoger gehaald.
Zo licht als mogelijk en zo zwaar als
nodig is de richtlijn. Resultaat gericht
werken is sinds de motie van o.a.
Samen Verder het uitgangspunt waardoor overbodige regels binnen de zorg
zoveel als mogelijk verdwenen zijn.
Het aanbod van accommodaties past
steeds beter bij de afnemende vraag.
Elk dorp heeft nog een ontmoetingsruimte en de accommodaties die er
zijn, hebben een hogere bezetting en
gezonde exploitatie. Veel van deze
accommodaties zijn in eigen beheer
van verenigingen. Verenigingen die
steeds vaker op eigen benen kunnen
staan en niet afhankelijk zijn van het
overheidsinfuus. En dat is nog maar het
topje van de ijsberg als het gaat om het
toekomstig Leudal. Het Leudal om trots
op te zijn, een Leudal dat orde op zaken
heeft.

Michel Graef

Ik hoor het u denken voorzitter: “Hoe
zit het met ons, de raad en college in
de toekomst?” Enkele oudgedienden
die eigenlijk een periode te lang
gebleven zijn, brabbelen verbitterd nog
wat over imago. De D66’ers proberen
hierbij aan te haken met
“losse stoeptegel-gate”, het begrip is
inmiddels zo aan inflatie onderhevig
dat eigenlijk niemand ze meer serieus
neemt. En voor de rest? De politiek
voelt steeds beter aan wat van hen
gevraagd wordt in de 21ste eeuw.
Nieuwe inspraakmethodes en
vergadertechnieken zorgen voor echte
participatie. Hoe gaan we dit verwezenlijken? Lees hier verder op de website.
Voor meer informatie over
Samen Verder
zie onze website
www.samenverderleudal.nl.
Volg ons ook op

.

