IS ER NOU ECHT NIETS POSITIEFS TE MELDEN OVER DE MEERSSENSE POLITIEK? (1)
Volgens ons wel, lees maar:

De burgers vragen onze fractie- en bestuursleden wel eens: “Wat heeft FOCUS eigenlijk gedaan sinds de
verkiezingen in 2014?” In dit artikel willen we u laten lezen waar wij als fractie en partij mee bezig zijn geweest
de laatste 2,5 jaar en waar we ons in 2017/2018 nog sterk voor willen maken.
Bij FOCUS hebben wij een Faire, Open, Communicatieve en Uniforme manier van Samenwerken om voor alle
kernen van de gemeente Meerssen te doen wat noodzakelijk is voor een goede toekomst van deze kernen en
sinds 2014 heeft FOCUS in beide coalities haar best gedaan Meerssen beter, sterker en efficiënter te maken.
Onze visie over het besturen van de gemeente en de ontwikkelingen in de kernen zijn goed zichtbaar in het
huidige coalitieakkoord en in onze politieke keuzes tijdens raadsvergaderingen.
In 2015 en 2016 zijn er, (mede) dankzij FOCUS, belangrijke beslissingen genomen in de volgende dossiers:
• Het Centrumplan en de nieuwe gymzaal in Ulestraten: In 2017 zal er begonnen worden met de bouw
van de nieuwe gymzaal tegenover basisschool De Triangel, zodat de kern Ulestraten weer een plek heeft
om binnen te bewegen. We zijn dan ook blij dat ons raadslid Björn Hendriks uit Ulestraten dit op de
politieke agenda is blijven zetten.
• Het subsidiebeleid: dat al 5 jaar op de planken lag, omdat geen enkele politieke partij of coalitie zich hier
in de afgelopen jaren aan heeft willen branden. Voor Focus heeft altijd voorop gestaan dat dit beleid van
onderop gedragen moest worden aangezien er pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden voor
verenigingen, stichtingen en instanties. Door goed in overleg te gaan met deze instellingen is het onze
wethouder Berry van Rijswijk gelukt een goed beleid neer te leggen waar het merendeel tevreden mee kan
zijn.
• Het Kind-Centrum in Meerssen: Een megaproject voor de gemeente Meerssen waarin basisonderwijs,
buitenschoolse opvang, kinderopvang en bibliotheek in een complex ondergebracht gaan worden op het
gebied rondom BS ‘t Hwagveld. Een oplossing waarmee Meerssen zich als krimpgemeente goed voorbereid
op de toekomstige behoeften die deze krimp met zich mee brengt. Het is ook een impuls in MeerssenWest, de leefbaarheid, de verkeerssituatie en de uitstraling in dit deel van Meerssen zal drastisch gaan
veranderen en dat komt Meerssen-West zeer zeker ten goede.
• De uitbreiding van Stella Maris: Een doorlopende leerlijn (Vmbo-Havo-Vwo) in onze gemeente Meerssen.
Voor de aantrekkingskracht van het Stella Maris College een enorme opsteker. Vanaf 2019 zullen alle
leerlingen van het Stella Maris College in Valkenburg ondergebracht zijn in het gebouw aan de Veeweg.
Een dossier waar onze wethouder Berry van Rijswijk als wethouder van onderwijs een flinke inspanning
heeft gedaan om dit te realiseren. Raadslid Frank Sünnen, die zich toegelegd heeft op het Sociaal Domein
en het onderwijs heeft de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan dit dossier en o.a. aandacht gevraagd
voor de verkeerssituatie op de Veeweg zodat deze goed in beeld wordt gebracht vooraleer te beginnen
met de uitbreiding.
• Het Centrumplan in Bunde: FOCUS is er trots op dat ze voor dit plan gestemd heeft. Dit betekent dat
FOCUS voorstander is geweest van de ontwikkelingen aan het Agnesplein in Bunde. In dit plan zullen 20
sociale huurwoningen gebouwd gaan worden en zal er een groot medisch zorgcentrum gerealiseerd gaan
worden om de oudere (en jongere) inwoners van Bunde te voorzien in de zorg die zij nodig hebben.
Daarbij word het Agnesplein geheel nieuw ingericht, zodat de aantrekkelijkheid groter wordt en lokale
ondernemers hiervan kunnen profiteren. De 2e supermarkt, die als financiële drager fungeert, zal ook
bijdragen aan de verscheidenheid aan producten die straks in Bunde te krijgen zijn.

•

•

De Buiten Beter App: Deze app is een app die op de smartphone of de tablet gebruikt kan worden om
meldingen, reparatiewensen, overlast van overhangend struikgewas enz. in de openbare ruimte door te
geven aan de gemeente. (Voorbeeld: Een kapotte straatlamp in uw straat: via deze app kan aan de
gemeente meteen doorgegeven worden dat deze stuk is en kan de gemeente gericht iemand sturen om
deze lamp te repareren). FOCUS heeft de gemeente Meerssen gevraagd zich bij deze app aan te sluiten en
op dit moment zijn de eerste meldingen en reparaties al opgepakt en doorgevoerd.
De Buurtpreventie teams: FOCUS heeft zich sterk gemaakt om meer bekendheid aan het fenomeen
Buurtpreventie te geven. Door de juiste partijen met elkaar in contact te brengen, zijn er door de bewoners
in diverse wijken buurtpreventie-teams opgericht die samen een oogje in het zeil houden en op die manier
een veiligere en fijnere buurt creëren. Dit soort preventie teams zou volgens FOCUS in de toekomst
misschien zelfs een sociaal/maatschappelijke ‘nevenfunctie’ kunnen krijgen. Oudere inwoners van de straat
die door de jongere generaties geholpen worden met boodschappen doen, klusjes, etc. Het kan in onze
ogen allemaal, als men maar iets voor elkaar over heeft.

Tenslotte:

Wij hebben geprobeerd u in dit artikel mee te nemen in de keuzes die wij de afgelopen tijd gemaakt hebben.
Volgende week een artikel over de plannen en keuzes die wij nog willen maken om de burgers van Meerssen
van dienst te zijn.
FOCUS is daarom altijd op zoek naar mensen met nieuwe ideeën, een frisse kijk op zaken of andere
ondersteunende talenten. Ondanks alle negatieve berichten die soms geschreven of verspreid worden, is het
toch wel erg leuk en interessant om je voor je eigen leefomgeving in te zetten en deze beter te maken!
Mocht u na het lezen van dit artikel denken: “Ik wil ook wel iets betekenen voor mijn gemeente en wil dat doen
in een politieke partij die Meerssen echt beter en gezelliger maakt, meldt u dan aan als nieuw lid op deze
website . Ook kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze raads- of burgerraadsleden. Deze staan
altijd voor u klaar, mocht u informatie nodig hebben of zelf een goed idee hebben om Meerssen beter te
maken.
Spreek ze dus eens aan op straat of bel/mail ze op een van de onderstaande telefoonnummers/mailadressen.
Kijk voor het gemak ook eens bij het laatste nieuws of wordt ‘vriend’ van onze Facebookpagina ’ Focus
Meerssen’ om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de politiek van Meerssen.

Vriendelijk groetend,
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