
D66 wil duidelijkheid over aansluiting bij jeugdcultuurfonds

D66 in Waalre heeft het college van B&W opnieuw gevraagd 

antwoord te geven op de mogelijke aansluiting van Waalre bij het 

Jeugdcultuurfonds. Het jeugdcultuurfonds steunt gezinnen waarvan vanwege de 

financiële situatie kinderen niet in staat zijn deel te nemen aan culturele 

activiteiten en verenigingen. Zodat ook kinderen uit gezinnen met lage inkomens 

zich cultureel kunnen vormen op het gebied van bijvoorbeeld muziek, dans en 

andere cultuur uitingen. Hetgeen erg belangrijk is voor de ontwikkeling van 

kinderen. 

<p>Het landelijke jeugdcultuurfonds is al voor vele gemeenten - 

ook in deze regio – actief en ontvangt haar geld van zowel de deelnemende 

gemeenten als van verschillende goede doelen zoals de sponsor bingo loterij, 

bedrijven en donateurs. </p>

<p>Op dit moment heeft Waalre een eigen welzijnsfonds waar alle 

gezinnen een beroep op kunnen doen. Het voordeel van aansluiting bij het 

jeugdcultuurfonds is dat het geld dat Waalre inlegt, wordt verdubbeld door (de 

andere inkomsten van) het fonds. Waardoor er meer gezinnen en kinderen kunnen 

worden gesteund. Wel kent het fonds een inkomenstoets zodat alleen gezinnen met 

lagere inkomens er een beroep op kunnen doen. Iets dat nu in Waalre niet aan de 

orde is. </p>

<p>Op 8 februari 2011 heeft D66 in waalre <a target="_blank" 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/vragen_D66_jeugdcultuur

fonds.pdf">het college gevraagd</a> te overwegen om als gemeente aan te sluiten 

bij het jeugdcultuurfonds. In mei 

2011 heeft het college toegezegd een onderzoek te zullen doen naar aansluiting 

van Waalre bij dit jeugdcultuurfonds. Echter tot op heden blijft het erg stil en

hoort de gemeenteraad niets meer. D66 heeft om deze reden het college om 

opheldering gevraagd en om spoedige beantwoording.</p>



Vrachtwagenverbod: &ldquo;Waalre wil niks en Waalre doet niks&rdquo;

<p>“We doen niets omdat we toch al bekend staan als gemeente

die niets wil of doet”. Ziedaar het argument van de VVD/CDA/GB-AWB coalitie in

Waalre om geen onderzoek te doen naar het vrachtwagenverbod langs de N69.

Treffender had CDA fractievoorzitter Nan Zevenhek de lamlendige houding van de

Waalrese coalitie niet kunnen uitdrukken. Daar waar Provinciale Staten en de

gemeenteraad van Valkenswaard wel met overgrote meerderheid (inclusief het CDA)

een onderzoek naar het vrachtwagenverbod wil, ziet men in Waalre dat dus niet

zitten.</p>

<p>Overigens om het hardst riepen de coalitiepartijen CDA en

VVD dat ze zo graag een vrachtwagenverbod op de N69 <i>zouden</i> willen. Roepen

ja, maar zelfs een onderzoek naar dat verbod

– want meer hield de motie niet in – wordt geblokkeerd. Omdat men de

verhoudingen niet wil verstoren. CDA en VVD krijgen al slapeloze nachten bij de

gedachte dat hun (partij)collega’s van Bergeijk en Eersel boos zouden worden.

Immers, die blokkeren zo langzamerhand iedere oplossing. Bergeijk schuwt het

zelfs niet om met alle mogelijke middelen de Lage Heideweg in Valkenswaard –

een belangrijke schakel in de verkeersoplossing – te blokkeren. </p>

<p>De lokale partij GB-AWB maakt het helemaal bont door te

beweren dat een vrachtwagenverbod niet uitvoerbaar is “omdat de winkels

bevoorraad moeten worden”.  Dan werken al

die andere vrachtwagenverboden in andere gemeenten in Nederland dus ook niet.

Waar wel de winkels worden bevoorraad maar al het andere vrachtverkeer wel

wordt geweerd. Maar je moet natuurlijk íets roepen, ook als lokale partij.</p>

<p>Uitkomst van dit alles is wel dat er niets gebeurt en we op

onze handen blijven zitten. Op alle mogelijke manieren probeert de coalitie het

beeld op te roepen dat het zo geweldig gaat met de regionale samenwerking en

aanpak van de N69 en er voortgang wordt bereikt. Maar achter de schermen worden

andere dingen gezegd. Binnen de regionale stuurgroep is zo langzamerhand een

impasse ontstaan. De partijen komen niet op één lijn. De wanhopige oproep “aan

alle partijen” van de coalitiepartijen om toch vooral eensgezind te blijven

werken aan een oplossing, doet dan ook bijna komisch aan. Steeds meer signalen

en feiten wijzen er op dat de brede belangenbenadering niet zo strak en

evenwichtig is verlopen als aan het begin was voorgesteld. Ook Provinciale

Staten roert zich en voelt zich buitenspel gezet. Met als risico dat de woorden

van het CDA wel eens de uitkomst kunnen zijn. “We willen niks en doen niks”.</p>



Oplossing van de Wilderen nog geen stap dichterbij.

<p align="left">De fracties van D66 en de PvdA in Waalre hebben naar aanleiding 

van de raadsvergadering van december en de gesprekken met het bestuur van SKOZOK

en de Wilderen vragen gesteld aan het college. De vragen en antwoorden van het 

college zijn <a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/Sscanner11011915390.pdf

">bijgevoegd.</a></p>

<p align="left">Zie ook het <a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/persbericht_Wilderen_de

f.pdf">persbericht</a> over deze kwestie.</p>



In memoriam Eddy Honig

<p>Op 1 februari 2011 is een prominent lid van onze d66dorpsgemeenschap 

overleden. In 1978 besloot de afdeling Waalre zelfstandig deel te nemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen. De afdelingsvergaderingen waren vaak bij de Eddy en 

Fransje Honig thuis, waar ook het informatieblad de DorpsDemocraat werd 

geconcipieerd.</p>

<p>Eddy heeft als steunfractielid jarenlang Hans Teuwen als raadslid bijgestaan 

en is later zelf lid van de gemeenteraad geworden. </p>

<p>Wij zullen ons Eddy blijven herinneren als een loyaal en betrokken D66lid die

ons op afdelingsavonden verraste met  voortreffelijke wijn van ‘Les Joies de 

Vivre’.</p>



Motie winkelcentrum de Bus weggestemd door coalitiepartijen

<p>Op de raadsvergadering van 8 februari j.l. werd door D66 een <a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/motie_de_bus_1_.pdf">mo

tie ingediend </a>aangaande de gevaarlijke verkeerssituatie rondom winkelcentrum

de Bus.</p>

<p>Afgelopen zomer is hier een akelig ongeluk gebeurd met een personenauto en 

een vrachtwagen, gelukkig zonder fysiek persoonlijk letsel.</p>

<p>Voor D66 aanleiding om vragen te stellen aan het college over de situatie 

aldaar. Uit de antwoorden bleek dat er niets geregeld was voor de bevoorrading 

van de winkels. Omdat er op dat punt veel verkeersbewegingen zijn en ook de 

route veel wordt gebruikt door schoolgaande kinderen was dit reden genoeg voor 

d66 een motie in te dienen om met de winkeliers om de tafel te gaan zitten en 

afspraken te maken.</p>

<p>De wethouder stond niet achter de motie, ondanks dat er in winkelcentrum den 

Hof, wel regels hiervoor zijn, en ook de coalitie stemde de motie weg. </p>

<p><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 

/> </p>



Wederom 2 moties inzake basisschool Dewilderen niet gesteund door de 

coalitiepartijen

<p>

<p><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 

/></p>Afgelopen dinsdag 8 februari, wilden D66 en  PVDA het onderwerp 

basisschool de Wilderen agenderen. Dit, omdat gemaakte afspraken door de 

wethouderPiet van Dalen, niet nagekomen waren. 

<p>De coalitiepartijen gingen hier dwars voorliggen en het kwam dus niet op de 

agenda.</p>

<p>Wel mochten er aan het eind van de vergadering vragen gesteld worden door de 

beide fracties in het kader van art. 39, terugkomen op gestelde schriftelijke 

vragen aan het college. </p>

<p>D66 had twee moties voorbereid, omdat we al een vermoeden hadden dat het zo 

zou gaan. </p>

<p><a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/motie_brede_school_waal

re_dorp_D66_080211_1_.pdf">Een motie ging over het presenteren van een 

tijdsplan</a> ten aanzien van de brede school.  De wethouder had toegezegd dat 

er op 8 februari een presentatie hierover zou zijn. De realiteit was, dat er 

diezelfde dag een vertrouwelijk stuk in de postbakjes was gelegd. Te laat dus om

er nog naar te kijken.</p>

<p><a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/Motie_de_wilderen_Waalr

e_D66_en_pvda.pdf">De andere motie</a> wilde bewerkstelligen dat de wethouder 

voortvarend aan de slag ging, samen met Skozok, met de instandhouding van de 

Wilderen tot de nieuwbouw klaar was. Deze motie werd samen met de PvdA 

ingediend.</p>

<p>Helaas werden beide moties weggestemd door de coalitiepartijen.</p>

<p>Deze beleden wel met de mond, dat ze zeer bezorgd waren over de kindertjes 

van de Wilderen, maar wilden dit niet in daden omzetten.</p>

<p>De ongeveer 50 toegestroomde ouders hoorden dit alles met stijgende 

verontwaardiging aan. </p>

<p>Het enige wat toegezegd is, is dat er op 23 februari gestart wordt met de CO2

meting door de GMD. Dat gaat een maand duren. Wanneer de gemeenteraad het plan 

voor instandhouding van de Wilderen gepresenteerd krijgt, bleef vooralsnog 

onduidelijk.</p>

<p>De bouwplannen van de brede school zijn nog vertrouwelijk!</p>

<p>         <strong>Ouders demonstreren tijdens de 

raadsvergadering</strong> <img alt="" 

src="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/w1280h766_001.jpg" 

width="1280" height="766"></p>



Bestuursaccoord VNG

Op 26 april is er een motie ingediend door PvdA, D66 en Groenlinks, betreffende 

het bestuursakkoord. Deze motie is aangenomen, maar helaas niet raadsbreed. Er 

wordt op dit moment volop gediscussieerd over het bestuursakkoord, maar vooral 

kleinere gemeentes zijn bang, dat ze er financieel behoorlijk bij in gaan 

schieten.<br>Op het VNG congres van 7 en 8 juni a.s. zal er over dit akkoord 

gestemd gaan worden. De volledige tekst van de <a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/motie_geen_taken_zonder

_budget.pdf">motie </a>staat in de bijlage.<br> <br>



Opslag biometrische gegevens

Op 5 april heeft D66 Waalre een motie ingediend tegen de opslag van biometrische

gegevens. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld vingerafdrukken, die afgenomen 

zijn bij de aanvaag van een paspoort. De bveiligheid van deze gegevens kan niet 

voldoende gegarandeerd worden, vandaar onze motie. De <a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/Motie_pslag_biometrisch

e_gegevens_in_databases.pdf">motie</a> is raadsbreed aangenomen.<br>  <br>



Raadsvergadering 21 juni.

<p>D66 Waalre heeft in de raadsvergadering een amandement ingediend inzake het 

krediet reconstructie Eindhovenseweg, de tekst kunt u lezen in <a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/amendement_reconstructi

e_n69.pdf">bijgevoegd document</a>. Dit amendement is met algemene stemmen 

aangenomen.</p>

<p>De beslissing voor de lokatiekeuze voor de brede school Waalre is genomen. 

D66 onderschrijft de huidige lokatie van de Wilderen als de beste keuze. Wel 

hebben we nog vragen aangaande het proces en willen hier graag nog met de 

wethouder over in discussie. </p>

Het besluit over het krediet voor de verkeersaanpassingen bij de brede school 

Ekenrooi, is doorgeschoven naar 5 juli. Ook D66 kan zich niet vinden in de 

maatregelen die nu voorliggen. Met name het niet instellen van een 30km zone 

rondom de school en slechte aansluiting van het fietspad, stuitten op bezwaren. 

De wethouder komt terug met een nieuw voorstel op 5 juli.

 



D66 blij met koerswijziging coalitie

<p>De stoere taal voorbij. Die conclusie trekt de D66-fractie van D66 uit de 

kadernota. De financiële zorgen zijn niet voorbij, maar gelukkig erkent het 

college nu dat besturen meer is dan bezuinigen en stoere taal.  Visie en 

draagvlak zijn in deze tijd meer dan noodzakelijk.</p>

<p>Vorig jaar liep D66 stuk op een coalitie die ziende blind en horende doof 

was. “De tactiek van de verschroeide aarde” noemden wij dat. Niets bleef er over

van erkenning en ondersteuning van de sociale samenhang, de bibliotheek, cultuur

en verengingen. Overleg en zelfs het informeren van burgers en verenigingen was 

verleden tijd. Menig vereniging heeft de bezuiniging uit de krant moeten lezen. 

Ook van het onderhoud aan wegen en openbaar groen leek weinig over te blijven. 

Kortom, had Waalre nog bestaansrecht?</p>

<p>Wijsheid komt met de jaren. De coalitie ziet nu dat het besturen van een 

gemeente niet gebeurt in de achterkamer op zaterdagmorgen. Maar een gezamenlijke

verantwoordelijkheid is van de hele gemeenteraad. En daarbij hoort ook overleg 

en afstemming met burgers en verenigingen. Om visie te ontwikkelen en draagvlak 

te zoeken.</p>

<p>D66 spreekt haar waardering uit dat de coalitie van VVD, GB/AWB en CDA de 

koers wijzigt. De kadernota die nu wordt voorgelegd geeft een realistischer 

beeld van de werkelijkheid. D66 heeft zich ondanks haar soms harde kritiek 

altijd constructief opgesteld. Waalre heeft financiële zorgen die moeten worden 

opgelost. Daar loopt D66 niet voor weg. Belastingverhoging is niet de eerste 

maar een van de laatste keuzes. Maar een afbraak van een leefbare en sociale 

samenleving is ook niet onze keuze.</p>

<p>Vanuit onze sociaal-liberale visie, zoeken wij naar oplossingen en 

besparingen. Door slimmer en eenvoudiger te werken, het meer combineren van 

functies en een optimaal gebruik van voorzieningen. Leegstand, dubbele functies 

en ondoelmatig werken zijn niet meer te betalen. Daar hoort het betrekken van 

burgers en verenigingen bij.</p>

<p>D66 ziet met tevredenheid dat deze coalitie nu ook constateert dat Waalre één

sociaal-economische kern is. Dat betekent voor de burger toegang tot alle 

voorzieningen en verenigingen. Maar het hoeft niet allemaal om de hoek. Aalst en

Waalre vormen immers één gemeente. Met het plaatsen van de – overigens veel te 

dure – borden Aalst en Waalre vorig jaar, is wat ons betreft een verkeerd 

signaal afgegeven. D66 zal het college dan ook scherp houden.</p>

<p><img alt="" 

src="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/w1280h851_Joke_kees.JPG"

width="1280" height="851"></p>



Kadernota 2012: D66 kiest voor helderheid

<p>De burgers in Waalre verdienen een eerlijk verhaal. Dat was voor de D66 

fractie in de gemeenteraad het leidend principe bij de behandeling van de 

kadernota begin juli. Een eerlijk verhaal over de financiële positie maar ook 

een eerlijk verhaal over mogelijke keuzes. Dus geen blokkades zonder argumenten 

maar ook geen keuzes vooraf zonder goede onderbouwing. </p>

<p>En het laatste is de reden geweest dat D66 toch tegen de kadernota heeft 

gestemd. Alleen maar om de meerjarenbegroting beter sluitend te krijgen, werd 

door het college voorgesteld om nu al in principe te besluiten dat het sportpark

in Aalst wordt gesloten en er een of meerdere sporthallen dicht moeten. En dat 

terwijl de onderzoeken naar gebruik en bezetting nog lopen. Dat was voor D66 een

brug te ver. Terwijl het onderzoek nog loopt en de eventuele argumenten nog op 

een rijtje gezet moeten worden, nu al een besluit nemen. Waarom dan nog een 

onderzoek?</p>

<p>D66 vreest dat als de onderzoeken straks ‘tegenvallen’ en sluiting en/of 

verhuizing niet verstandig blijkt te zijn, de gemeenteraad voor het blok wordt 

gezet omdat de bezuinigingen al zijn ingeboekt. Het zou niet de eerste keer zijn

met deze coalitie.</p>

<p><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 

/> </p>

<p><i>Sporthallen</i></p>

<p>D66 heeft ten aanzien van de sporthallen een motie ingediend om als 

gemeenteraad nu wel al de kaders te stellen rondom het gebruik van 

sporthallen. <b><i><a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/motie_binnensportgelege

nheden__2_.pdf">Klik hier voor de motie</a></i></b>. Kort komt het er op neer 

dat D66 van mening is dat het gymonderwijs voor de leerlingen van onze 

basisscholen vlak bij de scholen moet plaatsvinden. Alle binnensportactiviteiten

van de verenigingen moeten wel binnen Waalre maar niet perse in alle kernen 

kunnen plaatsvinden,. Met de uitgangspunten van deze motie zijn er dus altijd 

mogelijkheden voor binnensport in zowel Waalre dorp, Aalst en Ekenrooi. Maar dit

hoeven dan niet altijd sporthallen te zijn, vaak is een (veel goedkopere) 

 gymzaal namelijk ook voldoende. Het is dan ook jammer dat GB/AWB  en de VVD de 

motie niet steunde en met de kleinst mogelijke minderheid dit blokkeerden. Dat 

lijkt er erg op dat sluiten van sporthallen en bezuinigen voor deze partijen 

belangrijker zijn dan duidelijke kaders.</p>

<p><i>Sportparken</i></p>

<p>In Waalre zijn op dit moment twee sportparken. In Aalst waar DVS hockey en 

DVS voetbal zijn gevestigd en in Waalre dorp met verschillende verenigingen 

zoals vv Waalre en DVS Honkbal. De coalitie wil sportpark Aalst sluiten en de 

twee verenigingen vanuit Aalst verhuizen naar sportpark Waalre. Ook hier loopt 

nog een onderzoek naar het gebruik van beide sportparken. Bovendien is het nog 

helemaal niet duidelijk of er een echte besparing wordt gehaald als sportpark 

Aalst dicht gaat. In het voorstel gaat het college uit van 30.000 euro, maar 

tijdens de raadsvergadering noemde de wethouder dat zelf ‘natte vingerwerk’. 

</p>

<p>Voor D66 zijn niet alleen de financiën leidend. Ook het bestaan van de 

verenigingen is voor ons van belang. Bekend is bijvoorbeeld dat DVS voetbal veel

jeugdleden heeft uit Eindhoven. Het zou toch zonde zijn als deze weglopen bij 

een verhuizing naar sportpark Waalre. Ook bij de sportparken willen wij dus het 

lopende onderzoek naar gebruik en noodzakelijke investeringen afwachten voordat 

er een besluit wordt genomen. Helaas was ook hier de coalitie van mening dat er 



al besloten kan worden sportpark Aalst op te heffen voordat het onderzoek is 

afgerond.</p>

<p><i>Gemeenschapshuizen</i></p>

<p>D66 vindt het belangrijk dat de functie ontmoeting en vereniging in de wijken

en buurten behouden blijft. Maar niet alles hoeft om de hoek. Sommige 

activiteiten kunnen best een paar straten verder of in een naburige wijk. 

Afhankelijk van de doelgroep en de aard van de activiteit.</p>

<p>De brede scholen die er in alle wijken komen, bieden vooral ’s avonds en in 

het weekend mogelijkheden en ruimte voor allerlei activiteiten. Daarmee worden 

deze gebouwen ook beter benut. Immers, ‘s avonds, in het weekend en tijdens de 

schoolvakanties staan ze nagenoeg leeg. En een brede schoolgebouw lijkt allang 

niet meer op de scholen van vroeger met alleen een gang en lokalen. Ze zijn 

anders ingericht en daardoor veel beter multifunctioneel te gebruiken. D66 heeft

daarom een amendement ingediend dat met een paar kleine aanpassingen door bijna 

de gehele gemeenteraad is aangenomen. <b><i><a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/amendement_gemeenschaps

huizen.pdf">Klik hier voor het amendement</a></i></b></p>

<p><i>Subsidie en verenigingen</i></p>

<p>De fractie van D66 is er blij om dat de coalitie van het onzalige plan is 

teruggekeerd om alle subsidies naar 0 af te bouwen. Dat kan gewoon niet. Het 

verenigingsleven is te belangrijk voor de ontmoeting en vooral deelname van 

iedereen in de Waalrese samenleving. Om deze reden heeft D66 een amendement 

ingediend om met de subsidies meer concrete maatschappelijke resultaten te halen

en bijvoorbeeld de participatie van alle inwoners te bevorderen. Helaas steunde 

de coalitie dit amendement niet. Meer subsidiegeld en het stimuleren van 

deelname van alle inwoners is niet hun doel. <b><i><a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/amendement_subsidiebele

id.pdf">Klik hier voor het amendement</a></i></b></p>

<p><i>Financiële reserves</i></p>

<p>De financiële reserves die de gemeente Waalre heeft slinken fors de komende 

jaren. Over de periode tot en met 2015 halveert de vrij besteedbare reserve. Dat

kan zo niet doorgaan, vooral niet omdat de  rentes over de andere reserves 

(bestemmingsreserve voor geplande uitgaven en de bufferreserve) in voor 

structurele uitgaven worden gebruikt. Dat betekent dat deze reserves niet 

gebruikt kunnen worden zonder dat er direct een tekort op de lopende begroting 

ontstaat. Immers, die rente wordt nu gebruikt voor structurele uitgaven. En bij 

gebruik van de reserves vallen de rente-inkomsten weg. </p>

<p> Waalre zal dus in de toekomst anders met haar financiële reserves moeten 

omgaan. Op voorstel van D66 gaat het college samen met de gemeenteraad zich 

later dit jaar buigen over het gebruik van de reserves en de rente hierop. </p>



D66 stelt vragen over de beveiliging website gemeente Waalre

<p>De fractie van D66 heeft <a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/schriftelijke_vragen_be

veiliging_website.pdf">schriftelijke vragen</a> gesteld aan het college van B&W 

over de beveiliging van de website van de gemeente Waalre. Omdat ook Waalre 

gebruik maakt van de beveiligingscertificaten van het bedrijf Diginotar betekent

dit dat er extra risico’s zijn ontstaan. Niet alleen kan er niet meer veilig 

worden ingelogd, maar ook kunnen de DigiD codes en andere informatie door 

onbevoegden worden ingezien. Daarnaast lopen mensen die gebruik maken van de 

onveilige verbindingen de kans hun computer te besmetten met spionage 

software.<?xml:namespace prefix = o ns = 

"urn:schemas-microsoft-com:office:office" /></p>

<p>Op 2 september is bekend geworden dat de beveiligingssystemen van het bedrijf

Diginotar zijn gehackt en gebruikers daardoor grote risico’s liepen. De 

beveiligingscertificaten van Diginotar worden veel gebruikt door gemeenten in 

Nederland. Waaronder de gemeente Waalre. D66 heeft direct na het bekend worden 

vragen gesteld aan het college. </p>

<p>Daar waar veel gemeenten direct maatregelen hebben getroffen, heeft het in 

Waalre tot 7 september geduurd voordat er maatregelen zijn genomen. Ondermeer 

door het afsluiten van een deel van de website en een heel klein en beperkt 

bericht op de website.</p>

<p>In het antwoord geeft het college wel toe dat er een onveilige verbinding is 

ontstaan. Maar zegt ook dat er maar geringe risico’s zijn geweest. Naar het 

oordeel van D66 gaat het college er aan voorbij dat er niet alleen een risico is

geweest op het lekken van persoonsinformatie naar onbevoegden maar ook op het 

besmettingsgevaar door spionage software. </p>



D66 organiseert discussieavond over de toekomst van Waalre

<p align="center"><?xml:namespace prefix = v ns = 

"urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = 

"urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><?xml:namespace prefix = w ns = 

"urn:schemas-microsoft-com:office:word" /></p>

<p>Op maandag 31 oktober a.s. gaat de gemeenteraadsfractie van D66 in Waalre met

belangstellende burgers in discussie over het Waalre van de toekomst. De 

bijeenkomst vindt plaats op de avond voor de eerste begrotingsbehandeling op 

dinsdag 1 november. </p>

<p>Waalre staat voor belangrijke keuzes die bepalend zijn voor de toekomst. 

Gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid

terwijl de budgetten dalen. Het huidige kabinet snijdt fors in de uitgaven aan 

de gemeenten. Dat betekent in de praktijk meer doen met minder geld. En dat 

betekent keuzes maken. Zo simpel is het. Maar worden het dan keuzen alleen maar 

op basis van geld of ook op inhoud?</p>

<p>Op 1 en 8 november komt in de gemeenteraad de begroting voor 2012 en de 

meerjarenbegroting t/m 2014 aan de orde. Tijdens de begrotingsbehandeling worden

de definitieve keuzen en besluiten genomen die voor de inwoners van Waalre van 

belang zijn. Een begroting is in de ogen van D66 meer dan alleen cijfers. Achter

die cijfers zit namelijk de leefbaarheid van Waalre. </p>

<p>D66 wil de dialoog met burgers aangaan over de verschillende keuzes en 

thema’s die ons allemaal aangaan. Denk daarbij aan wonen en leven in Waalre, het

lokaal bestuur, onze lokale economie, de lokale zorg en de aandacht voor de 

jeugd en onze ouderen. Een belangrijk punt bij besluiten die de gemeenteraad zal

nemen, is ook de vraag: moet de gemeente het zelf doen of gaan we het 

uitbesteden. En zo ja, aan wie.</p>

<p>Aan de hand van verschillende stellingen willen de raadsleden van D66 met de 

aanwezige burgers hierover van gedachten wisselen.</p>

<p>De discussieavond vindt plaats in ‘Hazzo. Deze avond is toegankelijk voor 

alle geïnteresseerde burgers van Waalre. Zowel leden als niet leden van D66. 

Vanaf kwart voor acht is iedereen welkom in ’t Hazzo aan de Trolliuslaan en is 

er koffie of thee. Om acht uur start de discussie.  </p>

<p>Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: </p>

<p>kees.de.zeeuw@d66waalre.nl </p>

<p><a href="mailto:joke.beuger@d66waalre.nl">joke.beuger@d66waalre.nl</a></p>



Motie welstandsregels

In de raadsvergadering van 18 oktober is de <a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/Motie_Welstand__2_.pdf"

>motie van D66 en PVDA </a>over het verminderen van welstandsregels bij kleine 

verbouwingen met grote meerderheid aangenomen. De VVD stemde in zijn geheel 

tegen en eveneens Nan Zevenhek van het CDA.<br> <br>De motie moet gezien worden 

als schot voor de boeg bij de discussie over welstand die begin volgend jaar 

gaat plaatsvinden. Wetrhouder Teeven was blij met de motie!<br>



Bezuinigen of hervormen?

<p>Het wordt een moeizame begrotingsbehandeling dit jaar. Niet alleen door de 

bezuinigingen van het kabinet Rutte die nu echt voelbaar gaan worden. Immers,de 

18 miljard &#39;bezuinigingen&#39; bestaan in werkelijkheid uit 6 miljard aan 

lastenverzwaringen,6 miljard rijksbezuinigingen en de rest wordt op het bordje 

van de gemeenten gelegd. Door meer taken over te hevelen maar de budgetten te 

verlagen.<?xml:namespace prefix = o ns = 

"urn:schemas-microsoft-com:office:office" /></p>

<p>Waalre is altijd een welvarende gemeente geweest waar het goed toeven is,of 

was? dat wordt de vraag.</p>

<p>De coalitie is met grote woorden dit college ingestapt,15% bezuinigen op de 

gemeentelijke organisatie,het mes in de subsidies,de bibliotheek,verenigingen en

op weg naar een &#39;high trust society&#39;. Wat dat laatste nu precies inhoudt

is nog steeds onduidelijk.</p>

<p>Nu anderhalf jaar verder,kan de tussenbalans worden opgemaakt. De kosten voor

het ambtelijk apparaat gaan niet omlaag, maar omhoog en de subsidies gaan naar 

of richting nul. Grote onzekerheid over de bibliotheek,dat is jammer.D66 is 

voorstander van drie jeugdbibliotheken in de brede scholen,gecombineerd met een 

uitleenpunt voor ouderen en waar kan dat nu beter dan in de Brede School,de plek

voor de activiteiten van onze jeugd,speerpunt,weet u nog? </p>

<p>In juni heeft de gemeenteraad een kaderstellende nota uitgebracht over de 

WMO. Ook daarop moet worden bezuinigd en met een aantal slimme maatregelen kan 

dat. De raad heeft het college toen een ding wel duidelijk voorgehouden: 

bezuinig niet op het vrijwilligerswerk maar investeer daarin. Juist voor WMO en 

andere belangrijke zaken zijn vrijwilligers van belang. Het terugbrengen van de 

subsidies zoals nu wordt voorgesteld, past daar niet in. D66 zal het college 

deze boodschap dan ook duidelijk voorhouden.</p>

<p>Nieuw is dit jaar de regiegemeente,het toverwoord van 2011. Vorig jaar was 

het nog Cloudsurfing!</p>

<p>De gemeente als regisseur en partners (collega gemeenten, bedrijven en 

burgers)als uitvoerders. Op bijna iedere pagina van de begroting staat er wel 

iets over. Maar ook daarover is nog veel onduidelijkheid. Zijn die strategische 

partners er, waar zitten ze en hoe positioneert Waalre zich als aantrekkelijke 

partner? En waarom benoemt het college wel alle voordelen en kansen maar worden 

de risico&#39;s onbelicht gelaten. Hoofdvoorwaarde voor een regiegemeente is 

overigens een “stevige”eigen organisatie. D66 is de laatste die zegt dat regeren

in deze tijd eenvoudig is. Er moeten ingrijpende keuzes worden gemaakt. Maar een

dorp zonder sociale (infra)structuur,zonder bezieling en zonder waardering voor 

de inzet van mensen,is een armoedig dorp,zelfs als je huishoudboekje klopt. 

<br>Op 31 oktober kunt u in &#39;t Hazzo met D66 in discussie over Waalre en 

haar toekomst. Wij beloven geen gouden bergen, wel een luisterend oor. 

<br><br></p>



Waalre het Palm Springs of het Woodside van Nederland?

<p><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 

/></p>

<p>Gisterenavond hield de D66 fractie een discussie avond voor bewoners van 

Waalre. Onderwerp; de begroting 2012 en bijbehorende keuzes.</p>

<p>Thema van deze gemeentelijke begroting is ‘meer doen met minder geld’. Want 

niet alleen dalen de inkomsten uit het Gemeentefonds,  het Rijk hevelt  meer en 

meer taken over naar gemeenten, steeds vaker zonder de daarbij behorende 

middelen. Unieke situatie van Waalre is verder dat het een zeer sterk vergrijsde

bevolking heeft en een oude ‘meer-kernen’ historie die als een blok aan het been

hangt. Maar Waalre heeft ook een relatief hoge welvaart, en ligt op een 

toplocatie binnen Brainport  met alle grote werkgevers in de regio op fiets 

afstand.. </p>

<p>Waalre moet dan ook de aansluiting met de nieuwe tijd maken, dat werd wel 

duidelijk tijdens de discussies.</p>

<p>Veel van de gesprekken gingen over het voorzieningen niveau en of en hoe 

daarop bezuinigen. Het werd duidelijk dat het gemeentelijk beleid rond 

voorzieningen in de praktijk erg hap-snap is geweest. Tijd voor de huidige 

wethouder daar eens een eind aan te maken. Dat de gemeente het goede voorbeeld 

moet geven en met onmiddellijke ingang zelf haar 15% bezuinigingstarget moet 

halen, spreekt voor zich… Het efficienter benutten van het  huidige gemeentehuis

zou in die zin een zeer sterk signaal zijn</p>

<p>Maar bezuinigen alleen is niet genoeg,  hervormen en keuzes maken is nodig om

de echte besparingen te vinden die nodig zijn om de trend van de dalende 

reserves te keren. Zo moet het 2- of zelfs 3 kernen beleid liefst morgen gestopt

worden. Dit betekent ook dat de verschillende voorzieningen die van West naar 

Oost uitgerekt zijn, teruggebracht moeten worden naar een meer centraal aanbod 

van sport, cultuur en sociale activiteiten. Dat betekent samenwerken, krachten 

bundelen, locatie sharing etc  . En als er dan subsidie gegeven wordt,  een 

heldere lijn op basis van welke criteria, passend in welke visie etc.</p>

<p>Daarmee kwam een zeer belangrijk punt naar voren; wat is het bestaansrecht 

van Waalre? Als alles wordt wegbezuinigd, en een beetje bij het oude blijft maar

dan van een minder niveau, waarom zou Waalre dan een zelfstandige gemeenten 

moeten blijven? Alle scenario’s kwamen aan bod, bijgevoegd worden bij Eindhoven 

tot hernieuwde pogingen de samenwerking met A2 gemeenten aan te halen. Ook over 

uitbesteden werd gesproken; of Waalre zelf voldoende bestuurskracht heeft om als

regiegemeente te functioneren werd door velen in twijfel getrokken. De 

regiegemeente zou zo wel eens juist duurder kunnen worden in plaats van geld 

opleveren… Hoe dan ook, emoties zouden bij al deze beslissingen eigenlijk geen 

rol moeten spelen, maar het zoeken naar oplossingen van deze tijd en passend bij

de sterktes en zwaktes van Waalre, leidend moeten zijn.</p>

<p>De aantrekkelijkheid van Waalre meer uitdragen en benutten en zo inkomsten 

genereren, werd algemeen onderschreven.  Want aantrekken van jonge gezinnen, van

hoog opgeleide kenniswerkers, van spin off bedrijfjes van de HTC,  levert de 

gemeente een diversere bevolking, meer dynamiek en meer inkomsten op… Ook vonden

deelnemers dat gezien de locatie Waalre als ‘proeftuin’ voor de HTC zeker het 

proberen waard was. Denk aan verlichting, energie, en waarom geen zeer 

innovatieve senioren producten laten uittesten hier? </p>



<p>Kortom, Waalre moet oppassen niet het Palm Springs van Nederland te worden, 

zoals een van de aanwezigen opmerkte. Rijk (nu nog) maar grijs. En zonder veel 

toekomst. Met hier in Nederland een somber financieel vooruitzicht..</p>

<p>Een meer ambitieuze keuze voortkomend uit de discussies van gisteren avond is

van Waalre het ‘Woodside’ of ‘Mountain View’ van Nederland te maken; kleinere 

gemeenten in Silicon Valley met een welvarende bevolking, groen gelegen, dicht 

bij een van de de high tech top locaties van de wereld.. Daar zijn ook de beste 

(primary) scholen van de US te vinden, is de bevolking zeer internationaal en 

divers samengesteld, zijn de voorzieningen uitstekend, wonen en werken veel 

kenniswerkers. .. </p>

<p>Aan u de keuze…</p>



Algemene beschouwingen 2011

<p>Voorzitter,</p>

<p>De enige plek waar succes voor werken komt is in het

woordenboek. Maar je best doen en hard werken leidt niet automatisch tot

successen. Dat blijkt ook wel uit de huidige stand van zaken in Waalre. D66

twijfelt er niet aan dat er vast hard wordt gewerkt en we in het gemeentehuis

‘ons best doen’. Maar het is niet genoeg, gelet op de slechte stand van zaken

en het financiële gat waar we zo langzamerhand in vallen</p>

<p>Oorzaak: gebrek aan visie, aan strategisch inzicht en vooral

aan slimmer werken. De sleutel voor onze dramatische financiële situatie ligt

niet in het nog meer bezuinigen, nog meer knijpen. En ook niet in het proberen

uit de wind te houden of bevoordelen van groepen en het doen van ‘leuke dingen

voor de mensen’ uit politieke en/of electorale motieven.</p>

<p>Maar vooral ook door gebrek aan daadkracht. In het

Rijnmondse waar ik van oorsprong vandaan komt zeggen we dan: ‘niet lullen maar

poetsen’.</p>

<p>Voorzitter er is maar één bladzijde uit het hele boekwerk

die om het zo maar eens te zeggen ‘boekdelen’ schrijft. D66 heeft het eens in

een grafiekje gezet, <a target="_blank" 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/Ontwikkeling_vrije_rese

rves.pdf">kijkt u maar …..</a></p>

<p><a target="_blank" 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/algemene_beschouwing_1_

nov_2011_D66__2_.pdf">Complete bijdrage D66</a> algemene beschouwingen<br></p>



Tijd van pleisters plakken is voorbij Financi&euml;le positie Waalre nog 

slechter

De financiële positie van de gemeente Waalre is na het bekend worden van de 

uitkomsten van de september circulaire nog slechter geworden dan deze al was. Om

de begroting sluitend te krijgen stelt het college van GB/AWB, VVD en CDA voor 

om geen 250.000 euro maar bijna 400.000 euro uit de reserves halen. <br>D66 

vroeg afgelopen dinsdag tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling 

om een actueel overzicht. Eerdere geluiden over de de september circulaire gaven

al aan dat er nieuwe tegenvallers aan zaten te komen, maar waren nog niet 

verstrekt.  Nu blijkt dat Waalre nog eens 150.000 euro extra tekort komt in 

2012. De structurele tegenvaller is zelfs 60.000 euro hoger, maar voor 2012 is 

er ook een eenmalige meevaller van 60.000 euro.<br><br>D66 maakt zich grote 

zorgen over de toekomst van de gemeente Waalre. "we kunnen niet ongestraft 

blijven graaien in de pot algemene reserves", aldus fractievoorzitter Kees de 

Zeeuw. Hij wijst erop dat de reserves sinds 2008 al meer dan gehalveerd zijn. En

dan liggen er nog voor miljoenen aan plannen en verplichtingen op de plank. "Op 

deze wijze doorgaan betekent dat Waalre straks geen reserves meer heeft en 

alleen maar tekorten" <br><br>Om &#39;Griekse drama&#39;s&#39; te voorkomen wil 

D66 dat de gemeente Waalre afstapt van visieloos &#39;schrapen en schaven&#39; 

en overgaat naar echte hervormingen. De democraten vrezen echter dat de 

meerderheid van de gemeenteraad de ogen sluit voor de problemen. "VVD en GB/AWB 

riepen afgelopen dinsdag nog vol trots dat de begroting sluitend is en de PvdA 

wil niet meer dan tegen zijn en alles bij het oude laten," legt De Zeeuw de 

vinger op de zere plek. <br>Hij mist bij de partijen ideeën voor echte 

hervormingen zoals D66 die afgelopen dinsdag wel naar voren heeft gebracht. 

<br><br>D66 heeft gevraagd om een echt inhoudelijk debat komende dinsdag wanneer

de gemeenteraad voor de tweede termijn bij elkaar komt. " De tijd om onze ogen 

te sluiten is nu echt voorbij. Het college laat de zaak uit hun handen glippen, 

komt gemaakte afspraken niet na en verziekt de verhoudingen met organisaties en 

verenigingen. De gemeenteraad moet beseffen dat de tijd van pleisters plakken nu

echt voorbij is."<br><br>



Coalitie partijen blaffen wel maar bijten ho maar&hellip;.

<p>Op 8 november was de vervolgbehandeling van de begroting 2012 in de 

gemeenteraad van

Waalre. Op 1 november waren de  algemene

beschouwingen en het indienen van moties en amendementen. De bijdrage van D66

tijdens de <a target="_blank" 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/algemene_beschouwing_1_

nov_2011_D66__2_.pdf">algemene beschouwingen</a> en de ingediende <a 

target="_blank" 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/moties_beg_2011.pdf">mo

ties</a> en amendementen zijn te vinden. Op 8 november vond de inhoudelijke 

behandeling

van de begroting plaats. Opvallend was dat alhoewel de reacties uiteenlopend

waren, alle en dus ook de coalitiepartijen aan het begin zeer kritisch waren. 

</p>

<p>De VVD was de partij die het meest positief was. De VVD

sprak zelfs van een ‘sluitende begroting’. Wat toch wel erg bizar is met een

begroting waar bijna een half miljoen euro uit de reserves moet worden gehaald

om deze te laten sluiten. De VVD gaf wel aan dat alle uitgaven drastisch naar

beneden moeten, zonder aan te geven hoe.</p>

<p>Het CDA was het met D66 eens dat er sprake is van een

verloren jaar waarin weinig tot niets is gebeurd. Het CDA zegt echter nog wel

vertrouwen te hebben in het college. Ook GB/AWB had het  over een verloren jaar 

en was erg kritisch

over het college. Helaas was toen het er op aan kwam – tijdens de stemming over

moties en amendementen – hier weinig meer van te merken.</p>

<p>PvdA vond dat het draagvlak voor het college inmiddels

helemaal  was weggeëbd en pleitte voor

het handhaven van de kernwaarden van Waalre. De PvdA herhaalde de woorden van

D66 dat het tijd wordt voor hervormingen. Doorgaan op de oude voet is geen

optie. Groenlinks miste in de begroting vooral ideeën en maatregelen op het

gebied van duurzaamheid.</p>

<p>Wat bij alle partijen slecht viel was dat er in 2011 niet

met verenigingen is gesproken over het subsidiebeleid. Terwijl dat vorig jaar

bij de behandeling van de begroting voor 2011 nadrukkelijk wel was afgesproken.

Alle partijen vonden dit een gemiste kans en raadsbreed werd dan actie op korte

termijn geëist. Voor de zomer van 2012 moet de herijking van het subsidiebeleid

hebben plaatsgevonden. Namens het college zegde wethouder Piet van Dalen dit

toe. </p>



<p>Opvallend was overigens dat Van Dalen openhartig ontboezemde

dat zijn portefeuille wel wat veel was voor 1 persoon. Er zal daarom binnen het

college worden gekeken naar een herschikking hiervan. D66 prijst de wethouder

om zijn openheid en juicht herschikking toe.</p>

<p>D66 heeft zich kritisch uitgelaten over het financiële

beleid. Nog voor het jaar 2012 is begonnen, wordt er al een aanzienlijk bedrag

gehaald uit de reserves omdat de begroting niet sluit. En onze reserves zijn al

zo afgenomen de afgelopen jaren. D66 pleitte dan ook voor echte hervorming die

is gebaseerd op visie en lef. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt. En wat

betreft D66 gaan functies voor stenen. Het is van belang voor de samenleving

van Waalre dat de verenigingen, samenlevingsactiviteiten en het

vrijwilligerswerk kunnen doorgaan met hun goede werk. Als er moet worden

gekozen wil D66 daar niet of maar weinig op bezuinigen. Dat betekent dan wel

dat er moet worden gekozen om te besparen op de accommodaties, zoals de 

gemeenschapshuizen.

In waalre is er een forse overcapaciteit van maatschappelijk vastgoed, wat veel

geld kost. Hierin herschikking aanbrengen, betekent dat er niet of weinig hoeft

te worden bezuinigd op het verenigingsleven. </p>

<p>Hetzelfde geldt wat D66 betreft voor de bibliotheekfunctie.

Niet het in stand houden van gebouwen, maar van functies moet beleid zijn.

Jeugdbibliotheken in de Brede Scholen en op een punt in Waalre gecombineerd met

een uitleenpunt voor volwassenen, is waar onze voorkeur ligt. </p>

<p>D66 bepleitte een kritisch onderzoek naar de functie van het

gemeentehuis. Het gebouw is te groot, duur in onderhoud en energielasten en

past niet meer in deze tijd. Het oude gedeelte moet worden behouden

als raadszaal, voor trouwerijen en dergelijke. Maar voor de ambtelijke

organisatie kan veel goedkoper elders in Waalre kantoorruimte worden gehuurd.

Het ‘moderne’ deel van het gemeentehuis kan dan worden afgestoten. Hier kunnen

dan bijvoorbeeld zorgwoningen en (luxe) appartementen worden gebouwd. Voordeel

is ook dat het stil vermogen dat in het gemeentehuis zit, minimaal 3 miljoen,

ten gelde kan worden gemaakt.</p>

<p>D66 was ook kritisch over de enorme passage in de begroting

met betrekking to de regie gemeente. De gemeenteraad moet zich over die

gedachte nog buigen en uitspreken. Het liefste zagen wij dat alles over de

regiegemeente uit de begroting werd verwijderd. Die staat namelijk nog ter

discussie en is zeker voor D66 nog geen gelopen race. </p>

<p>De motie van D66 om het begrip ‘High Trust Society’ te

schrappen, is wel met brede steun aangenomen. Naar onze mening werkt deze term

contraproductief. Er zijn maar weinig mensen die begrijpen wat ermee worden

bedoeld, maar het wordt wel te pas en te onpas gebruikt. En roept daardoor



irritatie en juist wantrouwen op.</p>

<p>D66 daagde de gemeenteraad uit de ‘kernen discussie’ nu eens

voorgoed los te laten. Waalre is een gemeente en voorzieningen moeten een plek

krijgen waar het gezien de doelgroep en functie gewenst en noodzakelijk is. dus

voor jonge kinderen en ouderen dichtbij in de wijk en voor volwassenen als het

niet anders kan op een centrale plek. Het is niet meer van deze tijd om nog een

‘driekernenbeleid’ te hebben waarbij alles én in Waalre dorp, in Aalst en

Ekenrooi moet zijn georganiseerd. Het past naar de mening van D66 niet meer in

deze tijd en is ook niet meer te betalen. Ook het plaatsen van de borden Aalst

en Waalre is aan niemand uit te leggen. Wat ook te merken was. Ook de

insprekers  - en niet toevallig allemaal

verenigingen – spraken hun verbazing en zelfs afkeuring daarover uit. D66

diende dan ook een motie hierover in.</p>

<p>Het nieuwe WMO beleidsplan is door het college weer eens

uitgesteld en daar begrijpen wij niets van. In juni heeft de gemeenteraad een

richtinggevende beleidsnota aan het college aangeboden, met tal van

aanbevelingen die zo uitvoerbaar zijn. D66 diende daarom een motie in waarin

het werd verzocht deze aanbevelingen uit te voeren en al 2012 resultaten te

halen. </p>

<p>Uiteindelijk bleek bij de stemmingen over de ingediende

moties en amendementen van alle kritische geluiden maar weinig meer over. De

tanden van de coalitie bleken maar erg stomp te zijn. Elf leden van de

gemeenteraad stemden uiteindelijk in met de begroting 2012. Zes leden,

waaronder een lid van AWB/GB 74 stemden tegen.</p>

<br><p>De fractie van D66 Waalre:</p>

<p>Kees de Zeeuw</p>

<p>Joke Beuger</p>

<p>Marion Hinderdael</p>

<p>Jan Willem Gombert</p>



Gemeente &lsquo;vergeet&rsquo; pachtgeld op landbouwgrond te innen

<p>De fractie

van D66 in de gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college

van B&W naar aanleiding van het mislopen van de pachtgelden over de

landbouwgronden die in het bezit zijn van de gemeente. Naar nu blijkt is voor

een bedrag van 50.000 euro aan pachtgeld over 2010 en 2011 niet inbaar omdat de

gemeente haar administratie en contractbeheer niet op orde had. Omdat de

pachtcontracten waren verlopen en niet tijdig waren verlengd, konden de gelden

niet worden geïnd.</p>

<p>Het schokt

de fractie van D66 in ernstige mate te weten dat de gemeentelijke organisatie

niet in staat is om de pacht van enkele pachtgronden op adequate wijze te

innen. Iets dat tot de simpele handelingen van de organisatie moet worden

gerekend. Dit klemt des te meer nu de gemeente in verband met de financiële

situatie, subsidies aan organisaties en verengingen naar nul wil afbouwen. Hoe

kan de gemeente draagvlak en begrip ontwikkelen binnen de samenleving van

Waalre als de lokale overheid zelf zo slordig functioneert.</p>

<p>Al eerder is

het D66 duidelijk geworden dat het bestuur en management van de organisatie te

wensen over laat. Nog niet zo lang geleden is – min of meer tussen neus en

lippen – gemeld dat door het vertrek van een medewerker cruciale en belangrijke

informatie over de automatisering van de gemeentelijke organisatie was

verdwenen, doordat dit wel ‘in het hoofd zat van de (vertrokken) medewerker

maar allemaal niet was genoteerd’. Volgens ons les één van goed bestuur en een

goede administratieve organisatie. </p>

<p>D66 wil, <a target="_blank" 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/vragen_D66_pachtgelden.

pdf">middels schriftelijke vragen</a>, van het college weten waarom het zo lang 

heeft

geduurd voordat men er achter was. Daarnaast willen we natuurlijk weten wat er

allemaal eventueel nog meer aan administratieve chaos is binnen de 

organisatie.</p>



Ook Waalre moet meewerken aan onderzoek vrachtwagenverbod N69

<p><b>Ook Waalre moet

meewerken aan onderzoek vrachtwagenverbod N69</b></p>

<p>D66 zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 december

een <a target="_blank" 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/motie_onderzoek_vrachtw

agenverbod.pdf">motie</a> indienen waarin het college wordt gevraagd mee te 

werken aan het

onderzoek naar het vrachtwagenverbod op de N69. Eerder al stemde de Provinciale

Staten van Noord Brabant en de gemeenteraad van Valkenswaard voor een

dergelijke motie. Het college van Valkenswaard heeft zich vierkant achter de

motie geschaard.</p>

<p>Een belangrijke reden voor de motie en het vrachtwagenverbod

is dat welke definitieve keuze ook wordt gemaakt, het nog vele jaren zal duren

voordat de ernstige overlast en onveiligheid in de kommen van Valkenswaard en

Aalst en Waalre zijn opgelost. De democraten vinden het onbegrijpelijk dat de

verantwoordelijke  wethouder in Waalre –

VVD’er Ton Bonouvrié – na het aannemen van de motie in Provinciale Staten

direct al liet weten geen vrachtwagenverbod te willen. </p>

<p>“De tijd moet nu maar eens voorbij zijn dat om (partij)

politieke redenen we op onze handen blijven zitten”, zo vinden Kees de Zeeuw en

Joke Beuger van D66 in Waalre. “We kunnen niet langer de belangen van onze

inwoners negeren”. Het is niet de eerste keer dat D66 het vrachtwagenverbod op

de agenda zet. In het verleden is dat iedere keer door met name VVD en CDA

tegen gehouden omdat ‘het proces zou worden verstoord’. </p>

<p>Naar het oordeel van D66 past het vrachtwagenverbod juist

goed in het proces zoals dat is afgesproken. Op weg naar een definitieve

oplossing is afgesproken de ‘zevensprong van Verdaas’ te volgen. Dat betekent

dat in de aanloop naar nieuwe wegen stap voor stap kleinere oplossingen worden

genomen die een daadwerkelijke bijdrage leveren. En dat een vrachtwagenverbod

door de kernen van Valkenswaard en Waalre een zeer gunstig effect heeft op de

luchtkwaliteit, staat buiten kijf. “Dat wordt door iedereen onderkend. Nu

alleen nog echte stappen nemen.”  Er is

dus geen enkele reden om dat onderzoek niet uit te voeren, vindt D66.</p>


