Nieuwsbrief Blerick: december 2020

EENLokaal

De EENLokaal nieuwsbrief houdt u op de hoogte van wat er in uw
In verband met Corona heeft het bestuur van EENlokaal besloten deze
traditie uit te stellen totdat het mogelijk en veilig wordt.
buurt gebeurt en wat de raadsleden in de gemeenteraad voor u
doen. EENLokaal is de grootste fractie in de gemeente en heeft twee
Langs deze weg wensen wij van EENLokaal iedereen gezellige feestdagen
wethouders in het college: Frans Schatorjé en Ad Roest.
en gelukkig, maar vooral gezond 2021!

Begrotingsbehandeling 2020

Afgelopen november werd de begroting 2021-2024 door de gehele
gemeenteraad aangenomen. De financiele situatie is de afgelopen
twee jaar flink verbeterd en dat betekent dat er geleidelijk ruimte is
gekomen voor plezierige dingen. Tegelijkertijd worden de subsidies
herijkt, opnieuw tegen elkaar afgewogen. Dit om te komen tot een
rechtvaardigere verdeling. Dit is een heel ingewikkelde operatie, en
daarom is er voor de komende tijd in totaal 1,3 miljoen gereserveerd
voor eventuele ongewenste effecten van deze herverdeling. De
gemeente heeft ruime bedragen gereserveerd voor ondersteuning
ten gevolge van de Corona-crisis. Een greep uit de begroting:
• Er wordt meer geïnvesteerd in verkeersveiligheid
• De woonlasten voor woningeigenaren stijgt de komende twee
jaren niet
• Winkelcentra in de kernen worden versterkt
• De bibliotheek kan zich verder ontwikkelen
• Het nieuwe zwembad in Blerick verschijnt aan de horizon
• Er wordt fors geïnvesteerd in de Vastenavondkamp
• Betere preventie bij de Jeugdzorg in het Sociale Domein
• Het groenonderhoud wordt weer op een hoger niveau gebracht

Onze raadsleden:
Lonneke Janssen, Duran Yildiz, Chantal
Theunissen, Leon van den Beucken,
Tugba Özkaya
Luud Pieko (fractie voorzitter)

Luud Pieko, fractievoorzitter van EENLokaal is de woordvoerder: “We
mogen niet mopperen over de begroting en ik denk dat er de afgelopen jaren goed werk verricht is. De wereldwijde pandemie, zal zonder
enige twijfel ook onze gemeente raken. Hoe hard weten we niet, we
kunnen alleen gissen. Ik ben blij, dat naast het weer krachtig op orde
brengen van de financiën en het reserveren van twee miljoen voor
COVID-19 tegenvallers, we ook nog een weerstandsvermogen hebben
dat ons in staat stelt verdere risico's op te vangen. Ook ‘t Raodhoes in
Blierick wordt gesteund in deze barre tijden”.

Dit jaar geen EENLokaal traditie op de
Kerstsfeermarkt in Blerick

Heb je ook nieuws of leuke “weetjes” over Ons excuus hiervoor.. EENLokaal houdt
jaarlijks een traditiegetrouw een informaBlerick?
tiestand op de Kerstsfeermarkt in
Wil je een vraag stellen, meedenken of
meedoen met EENLokaal? Stuur een
e-mail naar raadslid Duran Yildiz,
d.yildiz@eenlokaal.nl of bel hem gewoon
even op! Tel. 06-25299857

Volg ons:

Blerick. Dicht bij de burger en altijd en
overal in je omgeving aanwezig zijn is
onze doelstelling.

Vervolg: de wandeling van
Na een wandeling door het Klingerbergpark kom ik
een bewoner tegen die somber is over zijn omgeving en geeft af op de diversiteit van mensen.
Nu ben ik ervan overtuigd dat een multiculturele
samenleving juist een verrijking is van de omgeving.
Ik denk na over de mogelijke rol die de gemeente
hierin kan betekenen en neem dit mee in de fraktieDoor: Henny Bosch
besprekingen van EENLokaal, waar altijd een
h.bosch@eenlokaal.nl
luisterd oor is voor dit soort zaken.
Na de Klingerberg te hebben verlaten kom ik aan in het Vastenavondkamp.
Wat eerst een lelijke puist was (omgeving Geresstraat) blijkt mede door
initiatieven van bewoners in samenwerking met de gemeente weer op te
bloeien! Het Zilvermeer waar ik als kind vaker gezwommen heb, krijgt een
boost en je ziet de kinderen van nu weer samen spelen. Het is typisch te
zien hoe het Vastenavondkamp in 3 delen is gesplitst : de sociale woonwjk
met haar problemen maar ook mogelijkheden, de (van vroeger uit)
arbeiderswoningen en de huizen richting Tuindorp. Al met al een mooi stuk
Blerick, waar nog veel te doen is (oa aanpak criminaliteit en veiligheid).
Tegenover het winkelcentrum ligt het Muspelheim. Ook hier ben ik vaak
geweest en zie en hoor nu dat men daar zeer goed bezig is om voor de
buurt een open deur te zijn, waar veel aktiviteiten worden georganiseerd
en er extra aandacht is voor de jeugd!
Bij de rotonde Drie Decembersingel ga ik linksaf richting Tuindorp en
centrum. Veel groen, maar waar toch nodig onderhoud is vereist. Een
vrouw met haar hondje spreekt me aan en zegt dat er voor haar hond
weinig mogelijkheden zijn om vrij te lopen, tenslotte betaald zij keuring
jaarlijks haar hondenbelasting. Slechts 2 losloopgebieden in Venlo : op de
Groote Heide en langs de Maas. Bij hoog water is laatstgenoemde geen
optie omdat dit stuk dan onder water staat. Ook de hondenpaden vindt zij
maar smerig omdat deze slecht worden bijgehouden. Zij vraagt dan ook
aan mij of ik mogelijk iets voor haar kan betekenen. Uiteraard wil ik dat
graag doen en ga ik in samenspraak met de fraktie van EENLokaal een
plan van aanpak opstellen.
Via het woonerf heb ik mijn rondje voor vandaag er bijna opzitten. Het
Lambertusplein ligt er stil bij. Geen evenementen dit jaar vanwege die
vervelende Corona pandemie. Een aantal bewoners is druk bezig de
struiken en paden schoon te maken, wat hier wekelijks gebeurd. Een
voorbeeld voor de rest, zou ik zeggen. Kleine moeite, groot plezier.

Onze echte ouderwetse kerboet met appelstroop dit jaar dus niet..
Al met al heb ik geleerd dat er nog een en ander te verbeteren is in os
Een praatje houden met een van onze raadsleden en of met de Blierick! Gelukkig kan ik terugvallen op de lokale politieke partij
wethouders Frans Schatorjé en Ad Roest, onder het genot van een EENLokaal, die weet wat aanpakken is!
heerlijke glaasje Glühwein, zit er helaas niet in.

Wil je lid worden? zie:

www.EENLokaal.nl

