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Algemene Beschouwingen November 2021  
 

Uitgesproken op 8 November tijdens de raadsvergadering door 

fractievoorzitter Andreas Pohle 
  
Voorzitter, het was een hectische onrustige periode, de val van de coalitie, het vertrek van 

wethouders, corona en dan recent de watersnoodramp die voor veel inwoners nog geruime 

tijd ingrijpende emotionele en financiële  gevolgen heeft.  

 

Corona houdt ons nog langer in de greep – de dynamiek  en de maatregelen hebben hevige 

effecten op de samenleving. Van ons als Bestuur (raad en college) wordt verwacht dat we 

helder en waar nodig met de nodige nuance acteren maar steeds een goed voorbeeld 

proberen te zijn.   

 

De gevolgen van de watersnood blijven we opvolgen. Dat houdt voor ons in dat we de 

inwoners zo veel als nodig en mogelijk ondersteunen bij herstel. Tegelijkertijd moeten we 

ons de komende jaren maximaal inspannen om de wateroverlast zoveel mogelijk te 

beperken en te voorkomen.  

 

Mitigerende maatregelen zijn noodzakelijk en er wordt actief aan gewerkt. Samenwerking 

met alle stakeholders – gemeenten, waterschap, ondernemers en inwoners is hier van groot 

belang. Kijk!! ziet uiteraard ook de samenhang van wateroverlast met klimaatverandering – 

ook hier liggen grote uitdagingen voor ons t.a.v. duurzaamheidsmaatregelen  Voorzitter - 

maar gelukkig ook een jaar met een groot aantal positieve ontwikkelingen:  

eindelijk een autovrije markt met gezellige terrassen, concrete plannen voor in het Riet, de 

start met het overhevelen van gemeenschapshuizen en vele andere beleidsinitiatieven.   

 

Tevens zijn in het afgelopen periode door het college een aantal al jaren slepende dossiers 

opgelost: de proosdijschuur, afspraken met Beek over de randweg in Ulestraten, camping de 

Boskamp om maar enkele te noemen. Naast de inzet van het college en ambtelijke 

organisatie om deze dossiers weg te werken is KIJK!!! van mening dat ook de constructieve 

en stabiele coalitie de besluitvorming rondom deze en vele andere dossiers mogelijk heeft 

gemaakt.    

 

Voorzitter, maar zorgen zijn er ook   

– de werkdruk bij de ambtelijke organisatie door het grote aantal vacatures,   

– de koopkracht van de inwoners door stijgende kosten bij de energielasten  -  

“energiearmoede” - een thema wat we moeten blijven volgen   

– Onvoldoende gepaste woningen om een doorstroming mogelijk te maken, en na 

absurde prijsstijgingen onvoldoende betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen 

die mogelijk met een studieschuld opgezadeld zijn en die mogelijk niet kunnen  
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terugvallen op de “Jubbelton” van ouders. En dit terwijl de opleiding van de komende 

generaties en wonen een basis recht zou moeten zijn dat in een welvarende staat 

niet afhankelijk mag zijn van het inkomen van vorige generaties.  

– En zorgen bij het Sociaal domein: oplopende wachtlijsten bij de GGZ vragen van Raad 

en ambtenaren hoge alertheid om zicht te houden op de problematiek en- zo nodig 

in overleg met centrumgemeente en stakeholders maatregelen te kunnen nemen.  

Wij zien o.a. bij de Corona maatregelen symptomen voor een stijgende onvrede in de 

maatschappij – een tweedeling tussen hun die mee kunnen doen en zij die het gevoel krijgen 

niet meer te kunnen doen en schijnbaar ook geen mogelijkheden meer zien om in toekomst 

met voldoening deel te nemen. Als gemeente Meerssen kunnen wij niet alles beïnvloeden 

en voelen wij alleen de gevolgen van een landelijk “laissez faire” beleid die de woningnood 

heeft gefaciliteerd of waarbij de toeslagenaffaire het vertrouwen in de overheid diep 

geschaad heeft. En dit in een periode waar de oplossing voor bijvoorbeeld Corona juist baat 

heeft bij solidariteit en niet een verdere polarisatie.   
 

Voorzitter – ondanks zorgen is KIJK!!! optimistisch over de toekomst. 
   

Wederom heeft de zelfstandige gemeente Meerssen een sluitende begroting voorgelegd.  

Dit zonder een schrikbeeld van draconische maatregelen, zonder een additionele verhoging 

van de OZB voor de inwoners, en zonder een waslijst met ombuigingen. Tevens heeft de 

gemeente ervoor gezorgd dat geen hulpbehoevende inwoners door het ijs gezakt zijn.    

 

Wederom zijn substantiële bedragen in de algemene reserve gestroomd – Meerssen heeft 

nu een weerstandvermogen ver boven uitstekend en is daarmee één van de koplopers in 

Zuid-Limburg is. Een compliment voor de gehele gemeentelijke organisatie.   
 

En  KIJK!!! zou KIJK!!! niet zijn, als wij zorgen niet zien als kansen en uitdagingen.  Het 

momentele grote aantal vacatures leiden tot een ongewenst hoge werkdruk bij de 

gemeentelijke organisatie. Maar het biedt ook een eenmalige kans om jonge mensen te 

enthousiasmeren mee te werken aan de interessante taken bij de gemeente. De komende 

generatie heeft veel goede nieuwe ideeën en weten als geen ander hoe goede ideeën snel 

moeten worden gecommuniceerd en omgezet.   
 

Fractie KIJK!!! is van mening dat het college, ondanks personele beperkingen, meer ambitie 

mag tonen en samen met de projectleider voor de revitalisatie niet uitgaat vanuit het 

beheren van de gemeente, maar uitgaat van een koplopers mentaliteit.  
 

Zoals bv bij de gedegen woonvisie die keuzes maakt om het woningaanbod toe te laten 

nemen. Maar I.p.v. rekening te houden met krimp over 30 jaar zou de ambitie moeten zijn 

om de woongemeente Meerssen met een uitstekende infrastructuur van scholen, sport en 

verenigingsleven en een prachtige natuur op fietsafstand van Maastricht  te promoten. 

Hiervoor hebben wij een motie voorbereid met de titel “Naar een Meer ambitieus woning – 

en grondbeleid.   
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In deze context wil fractie KIJK!!! een compliment ook aan Wonen Meerssen geven die 

ervoor gezorgd heeft dat meer dan 80% van hun woningbestand een groen label c of hoger 

heeft. Het is voor KIJK!!! dan ook bijzonder jammer dat via de verhuurdersheffing grote   
  

bedragen naar het Rijk vloeien terwijl o.i. de woningcorporatie dit geld sneller zou kunnen 

aanwenden om meer betaalbare en energiezuinige woningen te realiseren en bij kan dragen 

aan het verminderen van de wooncrises.   
 

Meer ambitie mag de gemeente ook tonen op het gebied van milieu. Zoals door de 

wethouder aangegeven opmerking over de ondergrond van het fietspad “het voldoet aan de 

normen” geeft ons geen energie. Waarom maken we van Meerssen , de parel in 

ZuidLimburg,  niet de koploper op het gebied van CO2 reductie, afval vermijding en 

biodiversiteit.   
 

Om deze voortrekkersrol duidelijk te maken hoeft de gemeente niet altijd te wachten op 

landelijke wetgeving of kan de gemeente Meerssen snel op gewijzigde wetgeving inspringen.  

Zo kan het gebruik van Glyfosaat op gepachte gronden van de gemeente op korte termijn 

verbannen worden. Een vraag aan de portefeuillehouder of er gepachte gronden in de 

gemeente zijn waarvoor wij direct een verbod kunnen invoeren.    
 

Als je het milieu echt serieus neemt zou het volgens KIJK!!! goed zijn als milieu een apart 

hoofdstuk in onze programmabegroting wordt met duidelijke indicatoren. Bijv. over de CO2 

uitstoot van de gemeente, lokale inkoop om transport te vermijden, kg afval, etc… Graag een 

reactie van de wethouder hierover. Met deze gegevens en voorbeeldfunctie van de 

gemeentelijk organisatie kunnen wij inwoners motiveren om mee te doen. Fractie KIJK!!! 

gaat hiervoor een motie indienen met de titel Informatie Centrum Energietransitie. Een 

verzoek aan het college voor het zoeken en inrichten van een geschikte locatie – zoals het 

erfgoedhuis – waar de gemeente laagdrempelig inwoners kan  informeren over de 

energietransitie en te helpen bij hun verduurzamingsplannen.  
 

Het betrekken van inwoners is een speerpunt voor fractie KIJK!!!. Er leven bijzonder veel 

goede ideeën bij onze inwoners over wat zij zelf kunnen doen en/of wat zij daarvoor nodig 

hebben en waar mogelijk de gemeente initiatieven kan faciliteren. Buurtverenigingen en 

andere verenigingen spelen hierbij een belangrijke rol. Een voorbeeld is het zelf 

onderhouden van bloemen en planten perkjes in de eigen woonbuurt. In vele andere steden 

hebben inwoners het initiatief genomen en plaatst de gemeente een speciale stoeptegel bij 

het perkje die verwijst naar dit initiatief en dat de MTB weet dat dit perk overgeslagen mag 

worden. Dit soort initiatieven bevorderen de cohesie in de buurten. Graag een reactie van 

de wethouder of dit voor de gemeente Meerssen ingevoerd kan worden.   
 

Het bereiken van onze inwoners en zeker van jongeren vraagt om kennis over hoe onze 

inwoners en jonge generaties informatie vergaren, met elkaar communiceren en welke 

thema’s voor hun prioriteit hebben.  
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De aanstaande gemeenteraadsvergadering zijn uitermate geschikt om de komende 

maanden voorafgaand aan de verkiezing dit contact te zoeken en naast een actieve 

informatie mogelijk de opkomst bij de verkiezingen kan verhogen en een blijvende interesse 

in de politiek te realiseren. Met de voorliggende motie wil fractie KIJK!!! de 

portefeuillehouder vragen om met de lokale omroep Meer Vandaag in gesprek te gaan en te 

evalueren of- en hoe wij de inwoners kunnen informeren en betrekken.    

Voorzitter - Voor zover onze eerste termijn.   
  
  
  
  
  
  
 

 


