
   
 

   
 

 

 

Notulen Algemene  Leden Vergadering van de LVR 

Datum:          28  februari 2018 
Locatie:         Eetcafé en Zalencentrum "De Mert" 
                       Markt 1 6071 LD Swalmen 
 
1:   De voorzitter van de LVR opent de vergadering om 19.30 uur. 
      Hij heet de leden welkom, en vertelt dat deze Algemene Leden Vergadering in het teken 
      van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 staat. 
 
2.   Mededelingen.  
      De voorzitter maakt bekend dat Henri Gulickx voorlopig de functie zal waarnemen 
      als tweede secretaris. Voor de volgende ALV zal het voorstel om Henri te benoemen als  
      tweede secretaris geagendeerd worden.         
 
3.  Het verslag van de vorige Algemene Leden Vergadering  gehouden op  
     13 december 2018 wordt goed gekeurd.            
 
4.  Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en de weg er naar toe. 
     - Dirk Fransen geeft de nieuwe kandidaten Rinette Lugard, Rolf Ratelband, Marcel  
       Strijbos en Jim Schuman de gelegenheid zich zelf voor te stellen en geeft aan op welke  
       plaats  ze op de kandidatenlijst zullen komen te staan.  
       Mevrouw Annemiek Dijkstra heeft zich bedankt als kandidaat, Jim Schuman zal in haar 
       plaats als nummer 18 op de verkiezingslijst komen te staan. 
 
5.  Verkiezingsprogramma. 
      - Jan Puper geeft een "korte" toelichting op het concept verkiezingsprogramma 
        Zoals dit is besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 december 2018.  
      -  Het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 wordt door de 
         leden goedgekeurd. 
     
 



   
 

   
 

 
 
 
 
    - Er zal in de toekomst meer aandacht besteed worden aan het tekort aan 
       starters woningen in Swalmen, bijvoorbeeld lege winkelruimte ombouwen tot 
       woningen. 
      
   -  In elke wijk bevindt zich wel een hangplek voor jongeren, de overlast is op korte  
       termijn niet op te lossen maar zal in de toekomst extra aandacht krijgen. 
      
6.  Verkiezingscampagne. 
      - Ben Peters, campagneleider geeft toelichting over de verkiezingscampagne. 
      - De Campagne is in november 2017 gestart. 
      - TV11 en Via Roermond besteden aandacht aan de campagne. 
      - Er zijn 6000 posters gedrukt, 100 driehoek borden geplaatst. 
      -  Er zijn nu 34 kandidaten. 
      -  Op 3-4 en 10 maart voeren wij campagne in de wijken van Roermond en Swalmen 
         10 maart zal dit samen met een muziekband zijn. 
      -  Het campagnehuis zal tot 22 maart 2018 geopend zijn. 
 
7.  Actuele politiek en de toekomst. 
      Dré Peters, Fractievoorzitter licht een en ander toe. 
      -  Er zijn geen afspraken gemaakt met andere politieke partijen om samen te gaan 
          werken en dit zijn wij ook nog niet van plan. 
      -   Veel burgers voelen zich door de gemeente in de steek gelaten. 
      -   De LVR is van mening dat de nieuwe coalitie met een beperkt aantal wethouders  
           moet gaan functioneren.       
      Hay Hutjes - Commissie Ruimte geeft aan dat hij in de afgelopen 4 jaar samen met 
      de andere leden van de commissie prettig heeft kunnen samen werken 
      De gemeente besteedt te weinig aandacht aan de problemen van de inwoners. 
      In korte bewoording geeft hij hier een voorbeeld van ( Het tuinpad ). 
      Bert Achten – Commissie Bestuur en middelen is van mening dat we in de toekomst 
      als  LVR meer aandacht moeten besteden om jongeren te werven.  
      In de commissie is veel aandacht besteed aan het milieu, maar het overleg aangaande 
      de jeugd zou verbeterd moeten worden. 
     
 
 
 
 
   



   
 

   
 

      Lieke van Hal – Commissie Burgers en Samenleving licht een en ander aangaande de 
      ontwikkelingen van de Westrom toe. De begeleidingsgroep zal blijven voortbestaan.                          
 In verband met de verkiezingen zijn de werkzaamheden tot 11 mei 2018 stil gelegd. 
      De directie van de Westrom heeft nu de mogelijkheid alles zelf te beslissen. 
      Alle scholen gaan mee werken aan het lunch-ontbijtplan zodat alle kinderen 
      die uit de gezinnen komen met een minimaal bestaansbudget een fatsoenlijk ontbijt  
      kunnen krijgen.  
      De inwoners van de gemeente Roermond hebben hun stempassen gekregen echter 
      veel mensen hebben de verkeerde kandidatenlijst gekregen. De LVR zal dit bij de  
      Gemeente onder de aandacht brengen. 
 
8.  Ingebrachte zaken. 
      Dirk Fransen - Samen met Lieke van Hal Campagne gestart tegen de invoering 
      van het plan om van de Kapellaan een éénrichtingsweg te maken. 
      Dirk Fransen - Aandacht voor de te grote regeldruk binnen de gemeente. 
      Dré Peters -     Een lid van de Democraten overtreedt de regels vanwege het feit 
      dat zij werkzaamheden doet voor de bewoners van Swalmen. Deze werkzaamheden  
      mogen niet verricht worden als men lid is van de gemeenteraad. 
 
9.  Rondvraag. 
      Mevrouw Joosten – De LVR wordt bij voorbaat al uitgesloten. De LVR krijgt overal  
      traag antwoord op. Waarom treedt de LVR hier niet harder tegen op.  
      Antwoord door Dré Peters: Dit is al binnen het partijbestuur besproken het  
      beleid wordt dat we in de toekomst hier harder op zullen reageren. 
       
      Boudewijn Slaaf: Er leeft veel "sentiment " binnen de inwoners van Swalmen 
      dit gaat ten kosten van stemmers die dus niet voor de LVR zullen gaan kiezen. 
      Antwoord Dré Peters: Tijdens de campagnedagen zullen wij nadrukkelijk aanwezig  
      zijn in Swalmen, bovendien wordt er in het verkiezingsprogramma extra aandacht 
      besteed aan Swalmen. 
 
10.Marc van Heester: Voor de winkeliers in Swalmen heeft de Gemeente weinig of  
     geen aandacht gehad, de kern van het dorp loopt achteruit. Bijvoorbeeld 
     aan de leegstand van de winkels wordt geen aandacht aan besteed.  
     Marc is van mening dat er geen kennis en expertise binnen de gemeente is. 
      
     Ron Geurts: Er is dringend behoefte aan nieuwbouw woningen, de jeugdige bewoners 
     Van Swalmen moeten noodgedwongen in andere gemeentes op zoek gaan naar een 
    
 
 
 



   
 

   
 

 
 
      passende woning. Er is nu een nieuw kavel echter deze is niet bestemd voor sociale 
      woningen terwijl hier behoefte aan is. Het oude gebouw van de Rabobank is hier een 
     goed voorbeeld van. 
 
     Ferd Geerlings: Graag meer aandacht voor de jeugd in Swalmen, er is weinig of niets te 
     doen voor hun hier door steeds meer last van hangjongeren. Uit verveling veroorzaken 
     ze hier door overlast. 
 
 
11.Terugkoppeling Volkspartij Limburg. 
      Jos van Reij doet verslag over de laatste periode.  
      - De provincie heeft miljoenen euro's in het potje wat bedoeld is voor het verstrekken 
        van subsidies ten behoeve van de gemeentes, de gemeente Roermond verzaakt hier  
        optimaal gebruik van te maken.  
     -  Vanaf volgende week is de presentatie van het boek en dit ligt dan in de boekhandel. 
 
 
12. Omstreeks 21.30 wordt de vergadering door Engelbert gesloten, Jan Puper, bij deze  
       bedankt voor de verzorging van een hapje en drankje tijdens en na deze vergadering. 
 
 
Henri Gulickx adspirant tweede secretaris. 
  
 
  
        
 
 
   


