Beste inwoners van Someren-Heide,
Via het Dorpsblad willen wij u regelmatig
informeren over de bezigheden van Lijst
Someren-Heide. Wat hebben wij de afgelopen tijd
kunnen bereiken en wat heeft er de komende tijd onze
speciale aandacht.
Gemeenteraadsverkiezingen 2010
Lijst Someren-Heide is tijdens de verkiezingen van 2010 de 4e grootste partij van Someren geworden.
Vanaf 2010 nemen wij zitting in de coalitie en levert Lijst Someren-Heide een Wethouder; Wim Jaspers.
Lijst Someren-Heide wordt in de raad vertegenwoordigd door: Irma Vergeer en Hans van Tulden.
Daarbij worden zij ondersteund door Marco Stolwijk en Frans Venmans, die de functie als burgerleden
in de commissies Ruimte en Burger&Bestuur vertegenwoordigen.
De speerpunten voor de periode 2010-2014 zijn:
• Het verder uitwerken en realiseren van de plannen uit het IDOP
• Aanpassen van de Bunt
• Fietspad langs de Nederweertseweg
• Minder regelgeving vooral op welstandsniveau
• Leefbaarheid in de kernen van Someren
• Het weren van het doorgaande verkeer in de kernen
• Aanleggen van het laatste stuk Burgemeester Roelslaan
• Het aanleggen van graskanttegels
• Een buslijn naar het nieuwe station in Maarheeze
• Een bedrijfsverzamelgebouw in Someren-Heide
• Ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomstgerichte land- en tuinbouw
• De recreatieve sector verder ontwikkelen
• Een toekomstvisie ontwikkelen voor alle wijken in Someren
• Een integrale aanpak van het overmatig alcohol gebruik
• Peuterspeelzaal voor elke kern behouden en uitbreiden naar kinderopvang
• Actuele bestemmingsplannen voor de kernen en het buitengebied
• Geen nieuwe woonwijk in Lungendonk maar meer woningen bouwen bij de kernen
• Een discussie opstarten welke kosten doorberekend mogen worden aan de inwoners
• Geen onnodige verhoging van de OZB
Even voorstellen…. Marco Stolwijk
Tijdens de laatste achterbanvergadering van Lijst Someren-Heide is mij als nieuw burgerlid gevraagd
om me door een kort stukje even voor te stellen.
De eerste 30 jaar van mijn leven ben ik woonachtig geweest in Someren-Heide. Nu sinds pakweg een
jaar samenwonend in de wijk Waterdael te Someren. Ik ben in 2008 via deelname aan de werkgroep
Wonen (IDOP) op de kandidatenlijst van Lijst Someren-Heide terecht gekomen. Toen na de
verkiezingen bleek dat Wim Jaspers, na Jan Hendriks, de tweede wethouder uit Someren-Heide werd
ben ik door de Lijst Someren-Heide benaderd met de vraag of ik als burgerlid in de Commissie
Ruimte van de gemeente Someren zou willen fungeren.
Vanuit mijn studie en mijn werk ligt mijn interesse bij Ruimtelijke Ordening (zowel binnen, als buiten
de bebouwde kom), Volkshuisvesting en Onderwijs. Maar ook op andere deelgebieden zal ik proberen
de komende 4 jaar mijn steentje bij te dragen en daarin graag samenwerken met mijn collega's Irma,
Hans en Frans.
BIJEENKOMSTEN LIJST SOMEREN-HEIDE
Wilt u ook graag meepraten over de zaken die zich afspelen in de gemeente Someren of
specifiek in Someren-Heide? U bent altijd van harte welkom op onze achterbanvergadering, elke
tweede maandag van de maand om 20.00 uur in het gemeenschapshuis De Bunt.
Voor de actuele agenda en meer informatie kijk dan ook eens op onze website
www.lijstsomerenheide.nl.
Groetjes, Marco Stolwijk
Lijst Someren-Heide

