
Verslag Raadsvergadering oktober 2013 
Omdat politiek duidelijk moet zijn....daarom PvdA. 
 
In de raadsvergadering van oktober heeft de PvdA duidelijk aangegeven hoe zij denkt over de casus 
Ruiter-Barel, legesvrijstelling i.v.m. herkeuring rijbewijs, vergunning uitbreiding werkzaamheden 
Hendrickx-Haelerweg in Horn en uitbreiding Aldenghoor te Haelen. 
 
Casus Ruiter-Barel 
M.b.t. de casus Ruiter-Barel gaven wij aan dat de gemeente betrokkene ruim de gelegenheid heeft 
gegeven om te reageren op het gemeentelijke aanbod. Dat met een bekrachtiging van dit aanbod 
door de Raad, betrokkene nog een aantal dagen de mogelijkheid heeft om te reageren (“take it, or 
leave it”). Hierna zou is er voor ons ook geen aanleiding meer om de woning nog verder te 
beveiligen. Mocht er al beveiligd moeten worden dan mag van betrokkene zelf ook een inspanning 
gevraagd worden. Elke burger, elk bedrijf waakt over zijn eigendom, dus waarom zou dat hier niet 
van betrokkene verwacht mogen worden? Het grievende bord zou wat ons betreft weg moeten, en 
gezien de gebezigde tekst op het bord hebben wij gepleit voor het hiervan melding maken bij de 
provinciale Anti Discriminatie Voorziening. De Raad en het College namen dit over.  
 
Inmiddels (11 oktober 2013) is bekend dat Ruiter-Barel alsnog het aanbod van de gemeente 
geaccepteerd heeft. Dankzij de steun van de PvdA was er een meerderheid in de Raad om Ruiter-Barel 
om nog een ultieme poging te doen, waarvan dus nu bekend is, dat Ruiter-Barel dit geaccepteerd 
heeft." 
 
Legesvrijstelling ivm herkeuring rijbewijs 
Als PvdA hebben wij samen met andere partijen in de Raad de motie ingediend om inwoners die ivm 
hun handicap periodiek gekeurd moeten worden voor hun rijbewijs en telkens naar aanleiding 
hiervan met legeskosten worden geconfronteerd, vrij te stellen van deze periodieke legeskosten.  
 
Uitbreiding werkzaamheden Hendrickx-Haelerweg 
Aandacht voor onze burgers en vooral inwoners die hulp nodig hebben, vinden wij belangrijk. Dat 
belang hebben aanwonenden van de Haelerweg en omgeving ook. Hun leefsituatie wordt aangetast 
met een definitieve vergunning voor Hendrickx te Horn. Grondverzet, -handel en grondopslag zal 
zorgen voor meer (ongewenste) verkeersbewegingen en daarmee een nog verslechteren (onveilige) 
verkeerssituatie. In tegenstelling tot de PvdA vond de meerderheid van de Raad, de belangen van de 
burgers ondergeschikt aan het bedrijfsbelang van Henderickx. 
 
Uitbreiding Aldenghoor 
Onze steun was voor uitbreidingsplannen van gemeenschapsaccommodatie Aldenghoor in Haelen. 
Wij hebben wel aangegeven dat toekomstige aspecten, zoals een krimpende bevolking en mogelijke 
inzet van andere accommodaties, ook overwogen moeten worden. Bijvoorbeeld samenwerking met 
een voetbalvereniging of de basisschool voor gemeenschapsactiviteiten. Ook moeten commerciële 
bedrijven mogelijkheden houden om een rol te spelen bij het onderdak bieden van 
gemeenschapsactiviteiten en verenigingen. 
 
Tenslotte willen wij nog aangeven dat de PvdA zeer kritisch is wat betreft de regionale 
samenwerking. Samenwerking is prima en nastrevenswaardig, maar wat nu voorligt is een duur, 
weinig transparant en niet erg democratisch bureaucratisch orgaan. Volgens de PvdA zitten onze 
burgers niet te wachten op brainport 2020, dialoogtafels, keyport, fiber corporation project,  bio 
bases economy...... . Voor onze burgers is belangrijk verkeersveiligheid voor onze burgers, voor goed 
onderhouden openbare ruimte, voor wegenonderhoud, gemeenschapsvoorzieningen, zorg voor onze 
ouderen in de dorpen, gemeenschapszorg, werkgelegenheid, steunen lokale bedrijvigheid. Op een 
vraag van de PvdA wist de wethouder niet meer dan een aantal papieren voorstellen te noemen van 



resultaten van regionale samenwerking. Duidelijk dat resultaten uit het verleden, weinig vertrouwen 
geven voor de toekomst.  
Als PvdA kunnen wij met uw steun er voor zorgen dat het bestuur duidelijk blijft kiezen voor Leudal 
en haar inwoners. Kijk hiervoor www.leudal.pvda.nl en meldt u aan voor onze nieuwsbrief 
(https://leudal.pvda.nl/?p=280).  
 
Mart Janssen. 
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