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Beste mensen,

We naderen de helft van deze raadsperiode. Een goed 
moment om stilaan eens de balans op te gaan maken. Liggen 
de zaken die we hebben afgesproken in het raadsprogramma 
op schema? Wat is er bereikt en wat staat ons nog te doen.
Eerst toch een aantal zaken die ons niet lekker zitten.

-          De omheining van ravotterreinen. Het college stelt voor 
om een pilot te starten in Boshoven. Op andere plekken 
moeten mensen door middel van het verzamelen van 
handtekeningen aantonen dat er draagvlak is voor 
omheiningen. Wij vinden dit niet de juiste weg. Er kunnen 
meteen meerdere omheinde terreinen aangelegd worden door 
ravotterreinen te schrappen en de kosten voor de 
omheiningen over meerdere jaren af te schrijven. Wij zien 
geen probleem in geld, er is hier sprake van een verschil van 
inzicht tussen onze fractie en het college. Het is jammer dat 
we niet nader tot elkaar lijken te kunnen komen. Wij zullen 
blijven pleiten voor een oplossing. Op de hondenbelasting 
kom ik overigens zo meteen nog even terug.
 
-          Overleg met inwoners. De gang van zaken rond het 
plaatsen van de tijdelijke woningen in Moesel en de discussie 
rondom de arbeidsmigranten toont aan hoe het niet moet. Dat 
het in goed overleg tot plannen komen wèl kan bewijst 
bijvoorbeeld hoe het een en ander is gegaan rond de 
herinrichting van het stadspark en de herinrichting van een 
groot deel van de straten in de wijk Keent. Dit toont aan dat de 
regie van de gemeente in dit soort processen belangrijk is en 
dat dit niet moet worden overgelaten aan derden.
 
-          De bestuurscultuur in Weert. Die wordt stroever. 
Vergaderingen verlopen stroever dan enkele jaren geleden en 



dat is jammer. Een oorzaak is dat bijlagen bij raadsstukken of 
antwoorden op vragen vaak pas op het allerlaatste moment 
vóór een vergadering beschikbaar zijn. In de vergadering gaat 
vervolgens veel tijd verloren aan het rechtzetten van wat vaak 
misverstanden blijken te zijn. De raad moet ook de hand in 
eigen boezem steken. Hoe korter de agenda, hoe meer het 
erop lijkt dat de tijd dan maar volgepraat moet worden. Of de 
commissievergaderingen herhaald. Veel discussie op details, 
weinig discussie op hoofdlijnen, weinig open debat over zaken 
die inwoners ècht bezig houden. Het doet ons deugd dat veel 
partijen bij deze begrotingsbehandeling ervoor gekozen 
hebben om geen of weinig moties en amendementen in te 
dienen zodat we die rituele dans vandaag in ieder geval een 
keer overslaan.

Wij dienen zelf geen moties en amendementen in bijsturing, 
nieuwe ideeën horen thuis in de voorjaarsnota. En wij zijn van 
mening dat we voorzichtig moeten zijn met nieuwe ideeën. 
Zoals gezegd, liggen de zaken die we hebben afgesproken in 
het raadsprogramma op schema. Laten we die eerst uitvoeren 
en daarover enkele vragen.

-          De teams leefomgeving. Hoe staat het daar mee? Het lijkt 
erop dat er wat verschillende interpretaties zijn over wat deze 
teams precies gaan doen.

-          Herziening van het gemeentelijke belastingstelsel. Als we 
wachten op een landelijke herziening dan lijkt het erop dat we 
nog wel even op onze handen kunnen blijven zitten. Is het 
college van plan om in deze raadsperiode alle gemeentelijke 
belastingen nog eens tegen het lichte te houden? Zo niet, dan 
zullen wij wellicht toch weer zelf met voorstellen komen.

-          Ondersteuning van de media. De lokale 
nieuwsvoorziening in Weert is zeker op tv, op papier en op de 
radio achteruit gegaan. In het raadsprogramma is geld 



gereserveerd om hier iets aan te doen maar waar blijven de 
plannen? Ook hiervoor geldt, als het college deze 
handschoen niet oppakt dienen wij met plezier zelf voorstellen 
in.

-          Minder verkeer door de woonwijken. Bij herinrichting wordt 
hier al rekening mee gehouden. Hoe gaat het college dit in 
andere woonwijken aanpakken?

-In Weert zijn we trots op ons groen. Echter het onderhoud en 
het behoud hiervan kan verbeterd worden. De bomenkap in 
het IJzeren Man gebied het afgelopen jaar en de manier 
waarop hier met onze groene parel is omgesprongen is iets 
waar wij als fractie niet trots op zijn. Heeft het college hierover 
al nieuwe afspraken gemaakt met de bosgroep? Wij zouden 
verder graag zien dat het groenonderhoud beter wordt 
afgestemd op de weersomstandigheden en het dierenwelzijn. 
Om een voorbeeld te noemen geen gras maaien als het 
regent, het maaien van bermen, geen riet maaien of niet 
helemaal wegmaaien als het kouder wordt.

-          De voorgestelde OZB verhoging. Wij zijn niet principieel 
tegen het verhogen van de OZB. Maar in het 
raadsprogramma is afgesproken dat we deze – buiten de 
inflatiecorrectie- niet verhogen tenzij dat daar een dringende 
reden voor is. Die reden is er niet en dan moet je je aan je 
afspraak houden. Waarom kiest het college toch voor een 
verhoging?
 
Toch willen wij benadrukken dat wij niet vinden dat het 
slecht( gaat. De begroting is in grote lijnen goed en ook de 
toekomst laat een positief beeld zien.

Het gaat ook goed met Weert in het algemeen. Ik ben in de 
afgelopen zomer niet op vakantie geweest en heb daardoor 
veel tijd besteed aan het rondfietsen en rondrijden door Weert 



en het bezoeken van evenementen. Weert is over het 
algemeen opgeruimd, groen, rustig, veilig, gezellig kortom een 
prettige plek om te wonen en om te zijn. En er worden ook 
veel leuke dingen georganiseerd. Soms zelfs zoveel dat er 
nagedacht zou kunnen worden over het aanbrengen van wat 
spreiding.

En ik heb gesproken met veel mensen die Weert bezoeken en 
enthousiast zijn over onze gemeente.

Het lijkt er soms wel op dat wij Weertenaren ons blind staren 
op de problemen en daardoor de mooie dingen niet zien. Wat 
meer trots en optimisme kan geen kwaad.

Wij zijn daarom kritisch maar niet cynisch en blijven hoopvol 
over de toekomst.

Dank u wel.


