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In deze achtentwintigste Nieuwsbrief in het kort een terugblik op het Politieke Café in Kelpen-Oler.
Politieke Café Kelpen-Oler
Op maandag 10 mei streek
Samen Verder neer in Grandcafé
Biej de Tied in Kelpen-Oler voor
het houden van haar 9e Politiek Café.
Op zijn gebruikelijke en vaak onnavolgbare manier heet Pieter Jeurgens
iedereen welkom en legt aan de
aanwezigen, zo’n kleine dertig personen,
waarvan 2/3 eigen mensen, uit hoe de
avond in elkaar steekt.
Hen Sleven is als eerste aan de
beurt met hoe Samen Verder er uitziet en
acteert. Sleutelwoorden daarbij o.a.
“onafhankelijk, alle kernen tellen mee,
praktische politiek en in contact komen
en blijven”.
Pieke Houben stelt zich daarna
voor als jong raads- en commissielid. Hij
gaat in op zaken als gemeenschapszin,
eigen kracht en zelfredzaamheid afgezet
tegen “ze moeten zorgen dat …”! Hij
belicht het leefbaarheidsfonds waar ook
het verenigingsleven die b.v. door
bezuinigingen in de problemen dreigen te
komen een beroep op kunnen doen. De
verenigingen vormen juist de
toegevoegde waarde van een dorp.

Raadslid
Pieke
Houben

Het accommodatiebeleid is in KelpenOler net weer even anders, de
accommodatie is geen gemeente
eigendom. Tenslotte legt Pieke uit wat
bedoeld wordt met clusteren en
spreiden. Iets waar in de komende jaren
meerdere verenigingen in Leudal mee te
maken zullen krijgen.
Wethouder Arno Walraven
vertelt over de huisvesting en
dat Leudal, ondanks dat het nog
geen officiële krimpregio is, zal
moeten

anticiperen op woningbouwgebied. Tot
2024 is de woningbehoefte 600 woningen,
dat was oorspronkelijk 1500 woningen.
Ook zullen dat andere type woningen
moeten worden, veel meer inspelend op
de behoefte van jongeren en ouderen. Er
wordt een handreiking gedaan naar de
dorpsraad om over woningbouw te
sparren met de gemeente. Vraag: Hoe
kijkt Samen Verder aan tegen
demografische ontwikkelingen waardoor
de jeugd wegtrekt en de vergrijzing verder
toeslaat? Antwoord: het zal inderdaad de
voorzieningen verder onder druk zetten.
De jeugd zelf heeft wellicht een andere
perceptie, ze zijn mobieler dan ooit. Dat
het geen gemakkelijke opgave zal zijn om
de leefbaarheid in kleine kernen in stand
te houden, is duidelijk.
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Jack Coolen neemt kort het
stokje over als het gaat over de
communicatie. Bureaus verdienen handen
vol geld aan communicatieadviezen. Toch
loopt de communicatie binnen de
gemeente niet altijd even soepel. Blijven
luisteren en in gesprek blijven is het
devies.
Voordat Pieter het pauzesignaal
geeft, mag Hen Sleven nog even de N280
aanhalen. Samen Verder blijft voor 5Evariant. De in onze ogen beste optie en in
ieder geval goedkoper en minder risicovol
dan de 3C-variant. Wat het ook
uiteindelijk wordt, Samen Verder houdt
de vinger aan de pols als het gaat om een
veilige oversteek voor vooral jongeren,
fietsers en langzaam verkeer.
Na de pauze is er een “optreden” van
mevr. Schuffelen die vol vuur vertelt over
de reanimatie-estafette van 30 september in Heythuysen. Ze kon de
vragensteller “wel kussen” toen die vroeg
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waarom reanimatie geen verplicht
onderdeel is op middelbare scholen.
Daarna werd er namens de dorpsraad
aandacht gevraagd voor woningbouwinitiatieven voor Kelpen-Oler,
knelpunten op de Grathemerweg door
het dorp en -nogmaals- de
leefbaarheid. Arno Walraven geeft aan
het jammer te vinden dat de
communicatie over een aantal zaken
niet naar wens verlopen is. Wellicht is
het verwachtingspatroon wat erg hoog
geweest. Hij zegt toe e.e.a. na te gaan
en terug te koppelen, hetgeen intussen
gebeurd is. Wat betreft het
accommodatiebeleid zullen er nu
keuzes gemaakt moeten worden en
doorgegrepen.
Piet Verlinden over de centen: Leudal
haalt relatief veel binnen, zo’n
8 miljoen. Bij de Grathemmerweg is
alleen geld voor reparaties en niet voor
andere zaken.
Op de vraag over (de botsauto’s op) de
kermis is hij duidelijk. Afspraken die de
gemeente met exploitanten maakt,
worden vaak niet nagekomen als de
attractie elders meer kan verdienen.
Het kermiscomité zal een beroep op het
Leefbaarheidsfonds moeten doen, maar
ook daar zal ergens een limiet aan een
eventuele bijdrage worden gesteld.
Ook Pieter Jeurgens beseft dat heel
veel, zo niet alles, om communicatie
draait, kijkt op zijn horloge en bedankt
iedereen voor zijn/haar bijdrage en
wenst allen een “wel thuis”.
Voor meer informatie over
Samen Verder
zie onze website
www.samenverderleudal.nl.
Volg ons ook op

.

