Stramproy, 22 november 2016

Geachte college van B&W, en gemeenteraad van de gemeente Weert
Zoals bekend is er reeds sinds de overgang van de gemeente Stramproy naar de gemeente Weert een
loket burgerzaken van de gemeente Weert open in Stramproy. Dat is inmiddels ruim 15 jaar zo.
De afspraak die bij de overgang van Stramproy naar Weert gemaakt is, behelst het open houden van
dit loket, indien er jaarlijks tenminste 1000 bezoekers komen.
Toch is er in die 15 jaar geregeld, reeds 6 keer om precies te zijn, gesproken over opheffen van dit
loket. Telkens bleek echter dat het loket nog ruimschoots in de lokale behoefte voorzag, en werd
besloten het loket open te houden. Telkens ging dat gepaard met burgerlijke bezorgdheid en onrust
Inmiddels is het einde van de overeengekomen huurperiode weer in zicht, die loopt eind 2018 af, als we
goed zijn geïnformeerd. Tijdens de bezuinigingsbehandelingen kwam het loket in Stramproy ook weer
ter sprake, en werd aangedragen dat hier geld bespaard kon worden.
Middels deze brief willen wij als Dorpsraad graag weten of er concrete plannen zijn voor opheffen van
het loket burgerzaken in de Zaal in Stramproy.
Wij zien dat uiteraard niet zitten, om een aantal redenen.
Allereerst zien we het grote succes van het loket. Het is er drukker dan ooit. Voor velen is dit loket
makkelijker, klantvriendelijker en goedkoper dan het centrale loket in Weert.
Daarnaast is de ruimte inmiddels recent beveiligd en aangepast aan de recente eisen.
Verder past het in een gemeente die dicht bij de burgers staat, dat er ook lokaal voorzieningen blijven,
zoals het burgerloket in Stramproy. Tot slot zien wij de bezuiniging ook niet goed onderbouwd.
Inmiddels hebben wij ook contacten gehad met de Rabobank, over het loket van die bank in Stramproy.
We denken dat hier synergie in samenwerking zou kunnen zitten, zowel in exploitatiekosten, als het
beveiligde vervoer van documenten. Dat is immers voor beide partijen een belangrijk aspect rondom
het open houden van het lokale loket. Graag gaan brengen wij die mogelijkheden onder uw aandacht.
Wij hopen dat u ons kunt informeren over uw plannen met het burgerloket, en gebruikt wilt maken van
samenwerking met de Rabobank.
Met vriendelijke groet,
Frans Henderikx
Voorzitter Dorpsraad Stramproy

Het secretariaat van de Dorpsraad kan benaderd worden via onze website, of info@dorpsraadstramproy.nl .
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