Beste inwoners van Someren-Heide,
Via deze weg informeren wij u weer over de bezigheden
van Lijst Someren-Heide. Wat hebben wij de afgelopen
tijd kunnen bereiken en wat heeft er de komende tijd
onze aandacht.
Verkiezingen
Volgend jaar staan de verkiezingen weer voor de deur.
Voor Lijst Someren-Heide is dit altijd weer een spannende tijd. Wij proberen altijd zo goed
mogelijk de wensen van de inwoners van Someren-Heide in te willigen tijdens de
raadsperiode. De verkiezingen zijn dan altijd weer een peilmoment om te kijken wat we de
afgelopen 4 jaren gedaan/bereikt hebben en wat we de komende 4 jaren weer willen
bereiken. En dan vooral ook hoe!
Maike Koppens heeft aangegeven dat zij als raadslid zal stoppen. Wim Jaspers wil zich nog
voor één raadsperiode beschikbaar stellen. In het belang van Someren-Heide. Wie wil
samen met hem de kar gaan trekken? Heb je interesse, kom gerust eens langs op onze
achterbanvergadering en/of neem contact op met één van de raads- of burgerleden
Woningbouw in Someren-Heide
De uitgifte van de seniorenwoningen in Someren-Heide is eindelijk een feit. Onlangs heeft de
loting plaatsgevonden. Op korte termijn zullen ook de eerste starterswoningen door WoCom
gebouwd worden en zal de loting plaatsvinden. Verder zijn de procedures voor SomerenHeide Zuid bijna afgerond en kan ook daar gronduitgifte gaan plaatsvinden!
Al met al zijn wij niet tevreden hoe het een en ander is gelopen en dat er dusdanig veel
vertraging heeft plaatsgevonden. Waar wij konden hebben wij hier ook altijd ‘druk’ op
uitgeoefend. Onlangs hebben wij ook nog getracht om de grondprijzen niet te laten stijgen
voor 2009, uitgezonderd inflatie, maar hier hebben de coalitiepartijen anders doen besluiten.
Jong-Nederland
De blokhut van Jong-Nederland wordt eindelijk een feit. Althans dat hopen wij van harte. Wij
zullen ons dan ook blijven inzetten voor realisatie, want hier zal het financiële plaatje de
komende tijd een cruciale rol gaan spelen.
Wilt u ook meepraten over zaken die zich afspelen binnen de Gemeente Someren of
specifiek in Someren-Heide? U bent altijd van harte welkom op onze achterbanvergadering.
Elke 2e maandag van de maand, aanvang: 20.00 uur, locatie: Gemeenschapshuis De Bunt,
Graathof, Someren-Heide.
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