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Voor u ligt een verslag van de besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering van 14 
november, die is vervolgd op 21 november, en de inbreng van de fractie CDA Leudal daarbij.

Beleids- en actieplan Integratie 
asielzoekers en vergunninghouders

De fractie CDA is voorstander van het 
ondersteunen van inburgering door 

asielzoekers en vergunninghouders. Hier 
moet zo snel mogelijk mee gestart te 

worden om te waarborgen dat asielzoekers, 
die later wellicht statushouders worden, 
optimaal integreren in de samenleving. 

Wij zijn dan ook blij dat de raad in 
meerderheid het beleids- en actieplan heeft 

aangenomen.

Overige besproken onderwerpen: 
- Reparatieplan Kern Neer: Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State is het 

bestemmingsplan Kern Neer gerepareerd.
- Bestemmingsplan Woonkernen Leudal 2017: Goed wonen is een voorwaarde voor prettig leven 

in Leudal. Het is goed om een eenduidig en duidelijk bestemmingsplan voor heel Leudal te 
hebben. Wij vragen aandacht voor het bouwen in de kleinere kernen van de gemeente Leudal en 
de bouw van starterswoningen en levensloopbestendige woningen in de gemeente.

- Onderzoeksrapport rekenkamer ‘Ouderen in Leudal’: Voor kennisgeving aangenomen. Het 
CDA vindt dat in het kader van ouderenbeleid de onderwerpen wonen en eenzaamheidsbestrijding 
meer aandacht verdienen.

- Overnemen conclusies en aanbevelingen onderzoeksrapport gezamenlijke rekenkamers 
over Veiligheidsregio Limburg-Noord

- Wijzigingen begroting BSGW 
- Actieplan imagoverbetering: Het imago van de gemeente Leudal is op zijn zachtst gezegd niet 

goed. Het CDA vindt dat er alles aan gedaan moet worden om onder andere dienstverlening, 
beleid en bestuur te verbeteren. Dit zal uiteindelijk het imago ten goede komen. Als CDA willen we 
hier een positieve bijdrage aan leveren.

Zienswijze realisatieovereenkomst herinrichting N280

De fractie CDA ziet positieve aanpassingen in de herinrichting van de N280. Hoewel wij liever een 
andere variant hadden gezien, waarbij de N280 meer buiten het dorp Baexem had gelegen, moeten we 
nu vooruit met deze variant. Als CDA willen we meewerken aan het realiseren van een voor eenieder zo 

aanvaardbaar mogelijke weg.

In de raadsvergadering zijn de organisatorische en financiële bepalingen uit de realisatieovereenkomst 
besproken. Het huidige ontwerp pakt enkele knelpunten aan door bijvoorbeeld het aanleggen van een 

fietstunnel, dubbele fietspaden en een viaduct. Deze wijzigingen zorgen voor een verbeterde 
verkeersveiligheid. 

Voorstellen van raadsleden voor verdere aanpassingen hebben we gesteund. Deze behelsden onder 
andere het herstellen van een carpoolplaats.



Opstellen lokaal industrieel geurbeleid & 
 landschappelijke inpassing bedrijventerrein Zevenellen Haelen 

Er moet een balans worden gevonden tussen bedrijfsactiviteiten en een leefbare woonomgeving. Het is 
goed dat er daarom lokaal industrieel geurbeleid wordt opgesteld. Bedrijven die biobased werken en 

gebruikmaken van de nieuwste techniek moeten zich volgens het CDA kunnen vestigen op 
bedrijventerrein Zevenellen. Huidige initiatieven mogen daarnaast geen vertraging oplopen door het 

opstellen van het geurbeleid. 

Op de hoogte blijven? 

www.cdaleudal.nl
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Namens de fractie CDA Leudal,
Nadine Alofs

Voorwaarden bijdrage kademuur 
Neer

Hoogwaterbescherming is van groot 
belang voor de inwoners van Leudal, ook 

voor inwoners die direct aan de Maas 
wonen. Wij begrijpen als CDA dat deze 

inwoners ook belang hebben bij een mooi 
uitzicht. Dit is daarnaast voor het toerisme 

van belang. De gemeente heeft 
gecommuniceerd met Waterschap 

Limburg over het realiseren van een 
glazen kering. Deze glazen kering zagen 

wij als CDA als de ideale middenweg 
tussen hoogwaterbescherming enerzijds 
en woongenot anderzijds. Helaas werd 

het initiatiefraadsvoorstel ingediend door 
D66 en Leudal Sociaal welke toespeelde 

op een bredere glazen kering dan het 
onderhandelingsresultaat van het college 

en het waterschap tijdens de 
beraadslaging ingetrokken. Hierdoor was 

het totale voorstel van tafel en komt er 
geen glazen kering op Hanssum in Neer.  

Een gemiste kans wat het CDA betreft 
voor omwonenden en voor het toerisme.

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 
Aan de Heibloem 21a Heythuysen

De covergistingsinstallatie van Holmel BV is al in 2007 vergund. Hiermee levert het bedrijf een 
aanzienlijk deel van de duurzame energie van de gemeente Leudal. Naast deze elektriciteitsproductie 
wil het bedrijf warmte inzetten voor het verder indrogen van dikke fractie die uit de vergistingsinstallatie 
komt. In november 2015 is hiervoor een vergunning aangevraagd. Voor 1 woning was de richtwaarde 

voor langdurige geur te hoog. 
De gemeente Leudal heeft toen 2 oplossingsmogelijkheden aangedragen bij de ondernemer, stoppen 

met het drogen van dikke fractie of 2 schoorstenen aansluiten op de luchtwassers. De ondernemer 
heeft aangegeven de schoorstenen te willen plaatsen. Hier heeft de gemeente niet meer op 

gereageerd. De ondernemer heeft aan de eisen van de gemeente voldaan. De gemeente is qua 
communicatie richting de ondernemer schromelijk tekortgeschoten. 

De fractie CDA is daarom van mening dat de verklaring van geen bedenkingen dient te worden 
afgegeven. Helaas besloot een meerderheid van de gemeenteraad anders. Wij hopen als CDA dat 

juridische procedures de gemeente geen grote sommen geld gaan kosten.
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