Stramproy, 25 april 2017

Aan alle leden van de gemeenteraad van de Gemeente Weert,
Geachte raadsleden,
Vanuit de Dorpsraad Stramproy, zou ik uw aandacht willen vragen voor het volgende.
Tijdens de bezuinigingsronde “Kiezen met Visie” is er een raadsbesluit gekomen inzake het sluiten van
het loket Burgerzaken in Stramproy. In een brief aan B&W heeft de Dorpsraad gevraagd om te
onderzoeken of behoud van het loket mogelijk was, door samen te gaan werken met de Rabobank, die
in Stramproy ook een loket heeft, dat slechts enkele dagen per week bezet is. Het antwoord was dat
het besluit er ligt om per 1-1-2019 het loket op te heffen, en dat nader onderzoek niet zou volgen.
Daarom wenden wij ons nu tot de raadsleden, en de politieke partijen, om deze voorgenomen sluiting
nog eens goed onder de loep te nemen. Als argumenten daarvoor willen wij u wijzen op de grote
populariteit van dit loket onder de bevolking. In tegenstelling tot gemeentelijke aannames, groeit het
aantal handelingen en bezoekers van dit loket nog steeds. Tellingen zijn zeker voorhanden bij de
gemeente.
Daarnaast zijn de tijden in economische zin aanzienlijk beter. Het wegsnijden van deze voorziening in
Stramproy per 2019 lijkt géén directe (acute) financiële noodzaak meer te hebben.
Navraag bij de betrokken ambtenaren leerde dat er nog geen plannen of kosten gemaakt zijn voor het
feitelijk opheffen van deze voorziening. Door het laten voortbestaan van het loket in Stramproy is er bij
calamiteiten, storingen of onderhoud in Weert ook altijd een alternatief voor de burger beschikbaar..
Daarnaast is dit loket nu voor de 6e keer inzet van een conflict met de inwoners van Stramproy en
omliggende dorpen. Wij zien dit loket juist als een voorbeeld van service gerichtheid aan de burger, en
strijden daarom ook al diverse keren voor het openhouden van het loket. De oude afspraak van 1000
handelingen per jaar, is wat ons betreft nog steeds zeer valide, en kan niet zomaar eenzijdig worden
opgezegd. Dit loket voorziet duidelijk in een behoefte !
Samengevat willen wij u dan ook vragen het openhouden van het loket burgerzaken in Stramproy
onderdeel te laten worden van uw komende verkiezingsprogramma. De lokale kiezer zal dat zeker
weten te waarderen; wij als Dorpsraad Stramproy in ieder geval !

Met vriendelijke groet,
Frans Henderikx
voorzitter Stichting Dorpsraad Stramproy

