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Geachte voorzitter, 

Voor ons ligt de begroting 2012, een lijvig document met een uitkomst waar wij tevreden mee zijn. 
Wij willen dan ook op de eerste plaats u als college, maar ook de ambtenaren die hierbij betrokken 
zijn bedanken voor hun inzet en hun feliciteren met het resultaat. Daar waar wij ons in voorgaande 
jaren nog wel eens negatief en kritisch hebben uitgelaten over de begroting. Is het nu tijd ook eens 
chapeau te zeggen. Wij zeggen dit onder meer omdat wij na de kadernota in juli minder positief 
gestemd waren, zelfs teleurgesteld. Wij hebben destijds, samen met onze coalitiepartner het CDA, 
een aantal concrete suggesties gedaan en die zijn grotendeels overgenomen. Iets wat ons tot 
tevredenheid stemt. In deze beschouwing zullen wij geen lange verhandeling houden, maar willen 
wij heel kort een aantal zaken aanstippen die ons opvallen en waar wij aandacht voor vragen. Ook 
willen vooruitblikken op een aantal ontwikkelingen. 

Voorzitter, onze regeerperiode is bijna op de helft en samen met onze coalitiepartner het CDA 
hebben wij al een aantal zaken uit ons coalitieakkoord gerealiseerd en voor een aantal andere zaken 
zijn wij de goede weg ingeslagen. Uiteraard is dit niet alleen onze verdienste, maar ook de 
verdienste van u als college.  

In het resterende deel van dit betoog zullen wij een aantal onderwerpen benoemen waar wij 
aandacht voor vragen of die ons opvallen.  

Wij hebben gezien dat op vele plaatsen kostenbesparingen worden doorgevoerd en dat er 
nadrukkelijk wordt ingezet op klantvriendelijk en op projectbasis werken. Volgens ons is een platte 
organisatie met weinig lagen een goed startpunt, maar wellicht dat wij voor de toekomst hier nog 
meer aan kunnen werken. Voorbeelden waar wij hierbij aan denken is bijvoorbeeld roulerend 
werken en taken verdelen, waardoor wij bijvoorbeeld vacatures intern kunnen oplossen. Mensen 
met projectervaringen ervoor laten zorgen dat zij kennis in de organisatie gaan uitwisselen en delen.  

[Robbert] 

De ontwikkeling en aanleg van het Groene Hart Mechelen, het zogenaamde Masterplan Mechelen, 
ligt al een tijdje stil. Wij hebben vernomen dat de plannen gereed zijn, maar dat er nog druk gezocht 
wordt naar financieringsmogelijkheden. Wij als Fractie snappen dat dit lastig ligt, maar zijn ook blij 
dat er al zo veel stappen gezet zijn. Wij vragen u als college daarom om het komende jaar te bekijken 
op welke wijze de financiering kan worden voltooid zodat wij ook de volgende stappen in deze 
ontwikkeling kunnen zetten en het plan definitief kunnen realiseren. 

Ten aanzien van de veilige fietsroutes zien wij ook dat ontwikkelingen in gang zijn gezet en we zijn 
op weg om een aantal veilige fietsroutes te realiseren. Ook zien wij uit de beantwoording van onze 
vragen naar aanleiding van deze begrotingsvergadering dat er in een aantal situaties ingezet wordt 
op vrijliggende fietspaden. Wij vragen in ieder geval aandacht voor het realiseren van fietsveiligheid 
bij de reconstructie van wegen. In het verlengde hiervan vragen wij ook aandacht voor de inspraak 
en voorlichting van omwonenden, burgers en bedrijven bij de reconstructie van wegen. Wij hebben 



 

geconstateerd dat deze communicatie soms beter kan en hebben ook begrepen dat hier aan 
gewerkt wordt. Voor de toekomst vragen wij nogmaals aandacht hiervoor en hopen dat wij de 
communicatie en dialoog met burgers en bedrijven op dit punt kunnen verbeteren. Dit bespaart ons 
in ieder geval een hoop problemen en onvrede onder burgers en bedrijven. 

Als wij door onze gemeente lopen dan valt ons op dat de groenvoorziening soms wat te wensen over 
laat. Wij hebben hier dit jaar als Fractie al vragen over gesteld, specifiek met betrekking tot de 
situatie in de kern Gulpen alsmede Mechelen. Echter deze ontwikkeling zien wij gemeente breed. 
Wij hebben in ieder geval begrepen dat het de bedoeling is om de groenvoorziening in de toekomst 
anders aan te pakken en u gaat inzetten om met minder geld meer te realiseren. Een ontwikkeling 
die wij toejuichen, maar ook kritisch volgen. Wij vragen u derhalve om nadrukkelijk in te zetten op 
de kwaliteitsverbetering groenvoorziening. Wellicht dat u de beoogde kwaliteitsverbetering in een 
plan van aanpak kunt gieten en dat aan de raad ter informatie kunt voorleggen en naderhand via 
een raadsinformatiebrief ons informeren over de voortgang en uitvoering van dit plan. 

Naast de groenvoorziening is ook het monumentenbeleid en de aanstraling van monumenten een 
aandachtspunt. Wij willen u vragen de bekendheid onder inwoners voor de monumentendag te 
vergroten en tevens vragen of het niet mogelijk is om met eigenaren van monumenten in gesprek te 
gaan betreffende de mogelijkheid om monumenten in de avonduren aan te stralen. Wij denken dat 
dit een toeristische meerwaarde is voor onze gemeente en alleen maar meer kan bijdragen aan de 
uitstraling als zodanig. 

Het onderwerp verenigingen is aangehaald en u weet dat wij als Fractie Franssen ons sterk maken 
voor die verenigingen. Wij vragen dan naast de situatie in Nijswiller ook aandacht voor de situatie in 
Eys, alwaar stappen zijn gezet om de huisvesting voor de verenigingen in verschillende vormen te 
regelen. Ook de situatie in Gulpen, specifiek de Timpaan is voor ons een punt van aandacht en zorg. 
Hier liggen duidelijke contracten met verengingen en wij willen er koste wat kost voor zorgen dat 
verenigingen in Gulpen niet worden geconfronteerd met een ijskoude sluiting. Vanwege het belang 
van de verenigingen komen wij dan ook met een amendement waarbij niet bezuinigen op 
verenigingen. In deze moeilijke tijden is het juist van belang dat verenigingen en vrijwilligers kunnen 
opereren, voor ons een grote bijdrage aan de leefbaarheid in onze kernen. Hier kunnen wij niet op 
besparen! 
De situatie in en rondom Partij vraagt ook specifieke aandacht. Wij hebben begrepen dat de stichting 
rond is en dat wij per 1 januari gaan beginnen met de verbouwing van het gemeenschapshuis in 
Partij, wederom vooruitgang. Dit creëert wel een situatie dat verenigingen en gebruikers van het 
gemeenschapshuis tijdelijk geen plek hebben. Wij stellen dan ook voor aan de wethouder om deze 
verenigingen tijdelijk, gratis gebruik te laten maken van de naast gelegen school. Op deze manier 
vangen wij twee vliegen in één klap: de gebruikers hebben onderdak en het gebouw wordt beheerd 
zodat verpaupering en mogelijke schade wordt voorkomen! 

De ontwikkelingen rondom het Sophianum in Nijswiller volgen wij met grote belangstelling. Als het 
Sophianum uiteindelijk weggaat dan moeten we ervoor zorgen dat de verenigingen aldaar niet in de 
kou komen te staan. Bovendien blijft dan een groot leegstaand gebouw achter, wellicht dat we daar 
kunnen inzetten op het vestigen van een bedrijvencentrum. Wellicht dat u in 2012 uw licht hierover 
kunt laten schijnen. 



 

Het handbalveld in Gulpen is voor onze fractie ook een punt van aandacht. Naar aanleiding van de 
handtekeningenactie, waar 1000 mensen voor getekend hebben, beseffen wij dat wij niet zomaar 
kunnen overgaan tot het tijdelijk opheffen van dit veldje ten gunste van parkeerplaatsen. Wij vragen 
neigen dan ook naar om niet tot sluiting over te gaan, maar in te zetten op behoud van dit 
handbalveld. Wij stellen dan ook voor om de evaluatie van het parkeerbeleid naar voren te halen, 
uiterlijk kwartaal 1 en dan te bekijken welke alternatieven wij hebben en hoe wij die kunnen 
gebruiken en het handbalveld kunnen behouden.  

[Roel] 

Wij hebben signalen vernomen dat het overleg met de woningcorporaties en woningstichtingen wat 
vanuit het college is opgestart tot goede resultaten heeft geleid, met andere woorden een goede 
ontwikkeling. In het verlengde hiervan wordt de bestaande woningvoorraad beter geschikt gemaakt 
voor ouderen als jongeren In Gulpen en Nijswiller komt dit goed uit de verf, maar voor de kleinere 
kernen volgens onze berichten minder goed. Wij vragen daarom u om in het verdere overleg te 
kijken naar de mogelijkheden om jongeren vooral te behouden in onze gemeente en dan ook in de 
kleine kernen. 

Het laatste punt betreft de burgerparticipatie. Wij juichen dit initiatief toe en zijn van mening dat dit 
een essentieel uitgangspunt voor de toekomst is, te meer daar dit bijdraagt aan een structurele 
betrokkenheid van burgers bij beleidsvorming en uitvoering. Wij denken dat een aantal genoemde 
punten ook een rol krijgen bij de burgerparticipatie of daarin terug kunnen komen, bijvoorbeeld 
mensen betrekken bij de reconstructie wegen, het groenonderhoud beleggen bij burgers, de 
betrokkenheid van verenigingen in de ontwikkeling rondom Timpaan, Sophianum Nijswiller en de 
verenigingen in Eys en Partij.  Maar ook het realiseren de aanwezigheid van een AED in alle kernen is 
een punt wat wij zouden willen oppakken met de burgers. Wij hebben daar in het verleden al een 
vragen over gesteld, maar daar vragen daar ook nu weer aandacht voor. 

Wij zijn in ieder geval van mening dat wij hier sterk op moeten inzetten in de toekomst, alleen door 
een nauw contact met de burgers kunnen wij deze gemeente en haar besturing naar een hoge 
niveau tillen, want daar doen wij het uiteindelijk voor en daar zijn wij eindverantwoordelijkheid 
verschuldigd: de BURGERS! 


