
De raadsvergadering van 16 april 2013, ‘aanpakken met idealen’ 
  
Na een afwezigheid van ruim en jaar is de PvdA blij burgemeester Arno Verhoeven, weer zijn 
vertrouwde plaats in de raadsvergadering inneemt. In de Raad werd vervolgens op een 
afscheid genomen van René Baeten (Ronduit Open) en van ons PvdA-raadslid Pieter Janssen. 
Pieter heeft meer dan tien jaar in de Raad getoond een 'aanpakker met idealen' te zijn. Pieter 
blijft de PvdA trouw en zich blijven inzetten voor de inwoners van Leudal. In de raad wordt 
hij opgevolgd door Mart Janssen.  
  
Ons gemeenschapsgeld investeren in Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML)? 
Als PvdA vinden wij dat eerst de toegezegde en afgesproken evaluatie moet plaatsvinden 
vooraleer er opnieuw tonnen geld naar allerlei projecten als ruiterpaden. Voor Leudal zou het 
gaan om o.a. het bouwen van een uitkijktoren en een dagstrand midden in een prachtig 
natuurgebied (de Brookberg). Volgens de PvdA heeft Leudal geen behoefte aan het op deze 
wijze financieel steunen van prestigieuze bedrijven als de Leistert en de golfbaan. De PvdA 
vindt dat projecten werkgelegenheid moeten realiseren en economische bedrijvigheid 
bewerkstelligen. De evaluatie-commissie van de GOML steunt ons, ook zij geven aan dat de 
huidige GOML-projecten weinig tot geen economische ontwikkeling op gang brengen. De 
coalitie hoort de kritiek niet en ziet daarnaast niet dat onze gemeenschapshuizen worstelen om 
hun exploitatie rond te krijgen, dat verenigingen met angst en beven de bezuinigingen 
tegemoet zien, dat onze wegen onderhoud behoeven, dat ons sociaal beleid dreigt te 
verschralen enz. Jammer maar deze coalitie wil ons gemeenschapsgeld geld niet inzetten voor 
Leudal en om hier werkgelegenheid en arbeidsplaatsen te realiseren.  
  
Op het Limburgs Kwaliteits Menu staat geen werkgelegenheid! 
De PvdA is het er mee eens dat wij in economisch moeilijke tijden moeten kijken en zoeken 
naar mogelijkheden om bedrijven te steunen. Dat kan door terughoudend te zijn met het hen 
opleggen van financiële lasten. Als wij ondernemers een financiële tegenprestatie vragen voor 
een uitbreiding, dan mag dat wat de PvdA betreft betekenen dat hier arbeidsplaatsen mee 
gecreëerd worden. Inzet moet zijn, arbeidsplaatsen behouden en werkgelegenheid realiseren 
aan m.n. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met een gemeentelijke uitkering enz. 
De PvdA vindt het jammer dat in de raad de grote partijen hier weinig aandacht voor hadden. 
Gelukkig kregen wij wel op het ‘Menu’ geplaatst ons voorstel om een fonds te maken voor 
het verplaatsen van ‘overlastgevende’ bedrijven uit de dorpen. Daarmee wordt onze 
leefomgeving in de dorpen en de kwaliteit van wonen en leven ons Leudal verbeterd. 
  
Samen goed op weg! Veilige wegen in leefbare dorpen. 
Voor de PvdA is verkeersveiligheid belangrijk. Daarom ook dat wij anderhalf jaar geleden 
ons sterk gemaakt hebben voor een verkeersbeleid welk aandacht  heeft voor 
verkeersveiligheid en leefbaarheid. De uitrol van dit beleid is in volle gang en de komende 
jaren moeten nog veel situaties aangepakt worden. Daarom dat wij groot belang hechten aan 
het met de inbreng van burgers, dorpsraden, Politie, VVN e.a. bespreken van de jaarlijkse 
uitvoeringsplannen. Samen zorgen wij er voor dat het feit dat er in 2012 geen dodelijke 
slachtoffers te betreuren waren op onze gemeentelijke wegen, geen incidenteel succes is!  
  
Heeft u vragen over de raadsvergadering of wil u zaken onder onze aandacht brengen? Neem 
dan contact op met PvdA-raadslid Mart Janssen, e-mail: m.janssen@leudal.nl 
 


