(DEEL 2)…… Is er nou echt niets positiefs te melden over de Meerssense politiek?
Vorige week heeft u in de Geulbode al kunnen lezen waar we als FOCUS de afgelopen 2,5 jaar voor aan de lat
hebben gestaan. De komende tijd zullen wij u als burger op deze manier op de hoogte blijven houden van de
politieke ontwikkelingen in onze gemeente. Hiervoor zullen wij elke 2 à 3 maanden een artikel plaatsen in deze
Geulbode. Deze week willen we u meenemen in een aantal dossiers waar we als FOCUS al aandacht voor
hebben gevraagd, die op dit moment langzaam vorm krijgen en waarover in de komende tijd besluitvorming
plaats gaat vinden. Dit zijn onder andere:


Het accommodatiebeleid (met daarin gemeenschapshuis De Koel in Rothem): Een al lang lopend dossier dat
het komende jaar gestalte moet krijgen en vastgesteld moet worden. In het kader van de accommodaties blijft
FOCUS zich inzetten om de toekomst van alle gemeenschapshuizen, waaronder De Koel in Rothem, te
waarborgen. FOCUS wil dat er in 2017 duidelijkheid komt en ons Rothems raadslid Ingmar Wagenaar zal hier
aandacht voor blijven vragen. FOCUS wil graag meedenken over hoe de (eerder vastgestelde) taakstellingen in
dit dossier kunnen worden gehaald. De veel gebruikte uitspraak van ons raadslid Roger Thijssen: “We moeten

beginnen met het raadplegen van de vrijwilligers (van bijvoorbeeld verenigingen), want DAT zijn de echte
deskundigen…” moet wat ons betreft dan ook de ‘kapstok’ worden om het accommodatiebeleid te
ontwikkelen.


Eiland in de Geul: (met daarin zwembad de Parel) is een dossier waar de neuzen nog niet allemaal dezelfde
kant op staan. Vorig jaar is er door de raad besloten om het zwembad niet meer open te houden met
gemeenschapsgeld. Zoals het er nu uit ziet is 2016 het laatste jaar geweest dat er gezwommen kon worden in
zwembad de Parel. FOCUS hoopt dan ook dat er zich alsnog een investeerder/initiatiefnemer meldt om dit
gebied te ontwikkelen of dat er wellicht een vereniging kan worden opgericht zoals dit ook bij het zwembad in
Geulle het geval is. Op die manier kan zwembad De Parel wellicht nog jaren behouden worden voor Meerssen.







* Wilt u uw steentje bijdragen om te kijken naar de mogelijkheden het zwembad open te houden, richt u zich
dan tot een van onze raadsleden voor meer informatie.
De verkeersstromen in Ulestraten: Deze wordt op dit moment integraal bekeken en zal in samenwerking met
het buurtnetwerk Ulestraten verlopen. Er wordt ingezet op een noordelijke aansluiting met ‘Aviation Valley’
vanaf de Heufkensveldweg (achter de tennisbanen) tussen Ulestraten en Oensel om de kern Ulestraten zo te
ontlasten van zwaar verkeer. Hier is de hulp nodig van de gemeenten Beek en Nuth en er zullen ook
provinciale subsidies nodig zijn om dit mogelijk te maken. Bij het herijken van het Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoer Plan (GVVP) zal de integrale aanpak (met daarin de huidige verkeersituaties op de St. Catharinastraat
en Burgemeester Visschersstraat) zeker een punt van aandacht zijn wat FOCUS betreft.
Revitalisering Rothem-Zuid: Al een aantal jaren wordt er al gepraat over revitalisering Rothem-Zuid, maar tot
op heden hebben we nog geen concrete plannen gezien. Dit is de reden geweest dat de coalitiepartijen tijdens
de afgelopen begrotingsvergadering een motie ingediend hebben met het verzoek om de revitalisering niet
te beperken tot de aanleg van het bergbezinkbassin, herinrichting van de rotonde Ambyerweg en het
voormalige busstation, maar hiervoor een ontwikkelingsplan revitalisering Rothem-Zuid op te stellen waarin
ook de opwaardering van woonomgeving en leefbaarheid voor het gebied Bosstraat, Frankenstraat, (flats)
Eburonenstraat een nadrukkelijke plek krijgt en dit ontwikkelingsplan nog in deze raadsperiode 2014-2018 aan
de Raad ter instemming voor te leggen. Ook zijn we blij dat er eindelijk beweging is op het terrein van
Klinkenberg 1 (Hoeve Bischoff). Hier hebben heel wat uren praten, trekken en duwen in gezeten.
In ’t Riet in Geulle: Initiatiefnemer Rendiz gaf begin dit jaar een presentatie aan de (burger)raadsleden over
hun plannen voor ontwikkeling van het gebied ‘In ’t Riet’. Dit is iets wat ons Geulse raadslid Roger Thijssen als

muziek in de oren klinkt, aangezien hij degene is geweest die zich al meerdere jaren ingezet heeft om dit
gebied op de kaart te zetten om ontwikkelingen te realiseren. Het is op dit moment afwachten wat de verdere
plannen (van Rendiz) zijn alvorens de raad hier weer aan zet is.

Trots!
De dossiers waarin we u deze en vorige week in hebben meegenomen, zijn voor een groot gedeelte
speerpunten uit ons verkiezingsprogramma 2014 geweest. We hebben daarom in de afgelopen weken dit
programma er maar eens bij gepakt en we zijn gewoon heel simpel begonnen met het afvinken van onze
‘verkiezingsbeloftes’. Het viel ons op dat wij op dit moment (december 2016) al ruim 80% van de speerpunten
uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd hebben of hebben zien worden, iets waar we trots op mogen zijn,
vooral als u bedenkt dat in een gemeenteraad en coalitie altijd compromissen gesloten moeten worden!!
Zoals u heeft kunnen lezen hebben de vele kiezers die in maart 2014 FOCUS het vertrouwen hebben gegeven,
dus zeker niet voor niets op FOCUS gestemd. Wij zijn een ontzettend stabiele partij gebleken, die rustig en
kalm is gebleven na een vervelende coalitiebreuk en de personele wisselingen binnen onze fractie. We zijn
stabiel en krachtig in het bestuur en de gemeenteraad en houden ons liever bij de hoofdzaak waar het om
draait in de politiek: “Besturen middels een Faire, Open, Communicatieve en Uniforme manier van
Samenwerken.” In onze ogen is dat de juiste manier om politiek weer dicht bij de inwoners te krijgen, zodat er
vanuit diezelfde inwoners goede initiatieven richting gemeente komen. Wij zullen ons dan ook blijven inzetten
om alle kernen van Meerssen goed te vertegenwoordigen en willen er voor zorgen dat deze kernen
toekomstbestendig zijn voor de komende 10-15 jaar.
Mocht u na het lezen van onze 2 artikelen 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 via
onze website www.focusmeerssen.nl (of via het scannen van de code onderaan dit artikel). U kunt ook eens
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 op www.focusmeerssen.nl voor 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. U kunt ook uw mailadres achterlaten bij onze secretaris, zodat u op een mailinglijst gezet wordt voor
het laatste nieuws op politiek vlak.

Vriendelijk groetend,
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Het laatste politieke nieuws

