Gemeentebegroting
De gemeenteraad van Peel en Maas presenteerde onlangs de begroting. De lasten van de
burgers blijven laag en de gemeente heeft de komende jaren geld over om extra in te zetten.

1 Als u over de portemonnee van de gemeente ging, aan
welke drie thema's zou u dan méér geld uitgeven?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Armoede bestrijding is voor de landelijke politiek de gemeente kan we l dweilen met de kraan
open
Duurzaamheid
Handhaving
Maasbree
Meer parkeergelegenheid.
Muziekleven,-onderwijs
Stille armoede. Mensen die nergens recht op hebben maar net rond kunnen komen. Deze groep
wil ook sporten of activiteiten ondernemen...
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Wonen voor jongeren met beperking, er is een wachtlijst

Toelichting





Het is absurd dat jongeren met een beperking geen woning met 24 uurs begeleiding kunnen
vinden, er is een lange wachtlijst. Wachttijd zelfs tot 7 jaar. Hoe anders bij het COA! Ook veel
meer geld naar bescherming bossen door slechtere nieuwe wetgeving.
Ik verbaas en erger me in toenemende mate over hoe er met onze dorpskern(
Maasbree)omgesprongen wordt. Er wordt het ene na het andere zorgcomplex gebouwd in
een prachtige architectuur en van een hoogwaardige kwaliteit terwijl terwijl de kwaliteit van
de zorg voormet name ouderen met drastische schreden achteruit holt. Wat zit hier achter,
het opmaken van subsidiegelden, prestigegevoelens? Starters op de woningmarkt hebben
weinig of geen kans om over de ouderen maar niet te spreken en jullie hebben het over de
elfde van de elfde? Slimmerikken met veel geld en dus veel invloed bepalen hier het beleid
met alleen maar eigenbelang en zelfverrijking voor ogen.
Jongeren zijn onze burgers en bestuurders van morgen. Door daar nu meer (efficienter)
aandacht aan te besteden, stimuleren zich te ontwikkelen tot evenwichtige, sterke
volwassenen, plukken we daar allemaal in de nabije toekomst de vruchten van. Op het gebied
van vrijwilligerswerk, bestuurders op het gebied van verenigingen en ook bij de
gemeente(raad) en in het bedrijfsleven.
Wat betreft groenonderhoud: de methode die nu wordt toegepast, onderhoud plegen als de
noodzaak daartoe al duidelijk zichtbaar is, levert geen besparing op, integendeel (voorbeeld,
het gras in de plantsoenen pas maaien als het al zo hoog staat dat het maaien nauwelijks nog
mogelijk is zonder het gazon te beschadigen). Er kan best bespaart worden op
groenonderhoud door efficiënter te werken maar niet alleen door te schrappen.
Groenvoorzieningen van goede kwaliteit zijn nodig voor een leefbare omgeving.
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2 Aan welke drie thema's mag de gemeente volgens u
minder geld uitgeven?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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De thema's hebben mijn inziens min of meer allenaal ondersteuning nodig.
De wiete had in mijn ogen niet weggegeven, waarmee kosten bespaard werden
Gemeentegids
Het is in de toekomst niet meer op te brengen wat de gemeente uitgeeft aan verstandelijk
gehandicapten ik ben ervoor dat ze intrigeren in de samenleving maar ik maak me kwaad als
ik zie wat voor tempel is gebouwd op de mooiste locatie van maasbree waar gaan de
jongeren en bejaarde heen die willen ze wegstoppen op de venloseweg de burgemeester kan
wel mooie lintjes op steken maar er zijn mensen die het voor het zeggen hebben jaag de
ouderen en jongeren peel en maas uit bvd de groenvoorziening wordt geholpen door de
gemeente omdat de politiek het voor het zeggen heeft en belangen verstrelling het is een
pot nat heerlijk dat ik het heb kunnen schrijven
Ik vind eigenlijk alle onderhouden belangrijk
Panningen
Subsidies (deze mogen zeer kritisch bekeken worden)
Vergunningen voor niueuwe gebouwen, terwijl er veel gebouwen leeg staan
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Toelichting






Armoedebestrijding; het zou een goede zaak zijn indien er meer aandacht besteed wordt, aan
het bestedingspatroon en omgaan met het beschikbare geld.
Hoeveel geld de buurman kan uitgeven moet geen criterium zijn van, dit willen wij ook. Er zullen
altijd trappen blijven, hoe hoger, hoe verder je van je af kunt kijken en dit klimmen is niet voor
iedereen onbeperkt weggelegd. Er is een bijstandsnorm voor de noodzakelijk levensonderhoud
en aangevuld met nog eens 11 verschillende toeslagen.
Er s momenteel al een overschot (en mijn inziens wildgroei) aan minicampings, camperplaatsen
e.d. in onze gemeente. Vaak leveren die problemen op met de omgeving, problemen die er
voorheen nooit waren. Ze dragen vaak nauwelijks of niet bij aan de economie, imago of de
toerismebevordering van Peel en Maas en veroorzaken voor de kernen en de gemeente wel
problemen op.
Voorbeelden: Één campingbezoeker in Meijel krijgt het voor elkaar om een vergunning voor een
jaarlijkse motorcross (die wel o.a. veel goodwill en bekendheid voor Peel en Maas oplevert) voor
de toekomst te dwarsbomen, ondanks het overgrote aantal voorstanders daarvan.
Een minicamping eigenaar in Maasbree op de Breukerheide heeft problemen met een Jong
Nederlandafdeling ernaast die er al meer dan 45 jaar zit. Hij onderneemt zelf, in tegenstelling tot
Jong Nederland, niets om de vermeende problemen te voorkomen maar zadelt de
jeugdvereniging en de gemeente wel op met torenhoge kosten voor juridische rompslomp, tot
nu toe mislukte mediationtrajecten, etc.
Indien er mogelijkheden zijn om deze "bedrijven" te saneren zou ik het toejuichen om hier heel
actief op in te zetten als gemeente.
Ouderen worden in vergelijking met jonge mensen en met name jonge ouders al teveel in de
watten gelegd. Dit geld niet voor de echte minima.
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