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Terugblikken en vooruit kijken

Frans Venmans

Inmiddels is het bijna 4 jaar geleden dat
wij u het blije nieuws konden melden
dat we na Jan Hendriks eindelijk weer
een eigen wethouder hebben in de
persoon van Wim Jaspers.
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Diepsteeckel

Kijkende naar de toekomst is het ons
wederom gelukt in deze tijd waarin mensen veelal druk zijn met het leiden van
een eigen druk leven, een lijst samengesteld te krijgen waar we sterk mee
voor de dag kunnen komen.

Nu deze raadsperiode met de laatste
loodjes bezig is, is het tijd om terug te In een klein dorp is het zo dat vaak een
blikken maar ook zeker om vooruit te beroep gedaan moet worden op dezelfde
mensen voor meerdere verenigingen.
kijken.
Daarom is het ook goed en bijzonder dat
Vier jaar waarin veel gebeurt is in
er ook in de Hei telkens weer voldoende
Someren, maar ook zeker in de Hei.
mensen zijn die zich politiek in willen
Zelfs zaken die niet in ons programma
zetten.
stonden zoals een kunstgras korfbalveld
zijn gerealiseerd. De Bunt is af en het Vooral gezien het feit dat het een functie
laatste krediet is veiliggesteld, zodat is die naast een reguliere baan gedaan
ook het buitenterrein gereed gemaakt moet worden.
kan worden. Er is bovendien veel
Wij zullen u tot maart 2014 wat vaker op
geïnvesteerd in wegen en infrastrucde hoogte houden via deze nieuwsbrief
tuur.
en social media (facebook en twitter)
Someren-heide groeit, huizen worden van belangrijke zaken en aankondiginverkocht en jeugd blijft of komt zelfs gen. Volg ons en like ons om niets te
terug. Kortom Lijst Someren-heide ziet missen!
de toekomst positief in.

Woningbouw
Lijst Someren-Heide heeft de ontwikkeling van woningbouw in ons dorp hoog in het
vaandel staan. Daarom zijn we blij om samen met het Dorpsoverleg te mogen melden
dat er begin volgend jaar weer projecten aan zitten te komen.
Daarnaast komt de gemeente met een pakket aan extra stimuleringsmaatregelen op het
gebied van startersleningen en erfpacht. De Starterslening is bedoeld voor een eerste
koophuis. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis dat een
starter wil kopen en het bedrag dat hij maximaal kan lenen. De hoogte van de Starterslening hangt af van het inkomen, eigen vermogen, de waarde van de woning en de voorwaarden die de gemeente kan stellen (max 20% koopsom).
De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30
jaar. Op dit moment geldt een rentepercentage van 5,4%. De eerste drie jaar wordt
geen rente en aflossing betaald. Na het derde jaar gaat wel rente en aflossing betaald
worden als het inkomen toereikend is. Hou voor meer informatie de site
www.somerenheide.nl of onze facebookpagina in de gaten.
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Enkele verkiezingsprogramma flitsen...

•

Basisschool behouden

Een dorp is geen dorp zonder goede Basisschool en vroeg- en voorschoolse
educatie (vve) .

•

Mogelijkheden bedrijvigheid buitengebied verbreden

Op het gebied van voormalige agrarische locaties willen we het beleid meer aansluiten op provinciaal beleid. Meer maatwerk mogelijk maken in het buitengebied.

•

Een zelfstandig Someren

Zo lang het financieel en organisatorisch verantwoord is geen onderdeel van een
fusiegemeente worden.

•

Kerkendijk renoveren

Renovatie kerkendijk, fietspad, meer openbare verlichting en eventueel de bomen in
2015 en 2017.

“Lijst SomerenHeide zal ook de
komende 4 jaar
weer de Heise eer
verdedigen”

•

Leefbaarheid kleine kern

Is nu op orde, moet ook zo blijven!

•

Woningbouw

Bouwen voor iedereen, inspelen op wisselende vraag en stimuleren markt met de
mogelijkheden die een gemeente hiervoor heeft.

•

Arbeidsmigranten

Geen maximalisering van aantallen, goede deugdelijke huisvesting. Lijst SomerenHeide is geen voorstander van het maximaliseren van het aantal arbeidsmigranten
op een locatie.
Uitbuiting van werknemers dient ten aller tijde voorkomen te worden!

•

Verenigingsleven

Behouden, zelfwerkzaamheid en zelf de handen uit de mouwen steken een pre.

•

Zorg

Voorzieningen zoals bloedprikken, fysiotherapie, logopedie etc. dienen per dorp of
wijk beschikbaar te zijn dichtbij de burgers. Dit zodat ouderen langer zelfstandig
kunnen blijven wonen.

•

Werkgelegenheid

Waar de gemeente kan de werkgelegenheid actief stimuleren en werkeloosheid
tegen gaan.
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Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014
Tijdens de achterbanvergadering van 10 juni heeft Lijst Someren-Heide al Wim Jaspers als de lijsttrekker
benoemd, evenals de top van de kandidatenlijst waarmee Lijst Someren-Heide als Lijst 3 op woensdag 19
maart 2014 de gemeenteraadsverkiezingen in gaat.
Lijst Someren-Heide wil zich de komende periode weer inzetten voor alle inwoners van Someren, maar in het
bijzonder voor Someren-Heide. Wij horen daarom graag van u als inwoner van onze gemeente welke wensen
er nog zijn.
In de komende periode zal er door iemand van onze fractie contact opgenomen met verschillende verenigingen
om ook deze wensen en plannen voor de komende periode door te spreken.
Wij zullen dan trachten dit mee te nemen in ons programma en zullen ons de komende raadsperiode weer inzetten om deze wensen te verwezenlijken.
Top kandidatenlijst:
1.
Wim Jaspers
Wim is de afgelopen 4 jaar wethouder geweest met als portefeuille milieu en water en het buitengebied.
In de jaren daarvoor heeft Wim zijn strepen verdient als raadslid voor onze fractie.
2.
Marco Stolwijk
Marco heeft in het begin van deze raadsperiode de plek van Irma overgenomen. Marco komt op voor de
belangen van Someren-heide, in het bijzonder het verenigingsleven en de jeugd. Zijn specialismen zijn ruimtelijke ordening, onderwijs en woningbouw.
3.
Hans van Tulden
Hans heeft net als Wim, ook al wat jaren ervaring op gebouwd. Hans blinkt vooral uit in de financiële kant van
een gemeente. Ook grote gemeenschappelijke regelingen en zorgveranderingen hebben zijn aandacht.
4.
Miranda van de Kruijs
Als nieuweling presenteert Miranda zich als burgerlid voor de commissie ruimte. In deze commissie zal zij haar
steentje bij gaan dragen. Bovendien zijn we blij om na Maike en Irma wederom een vrouw te mogen begroeten
in de raadszaal.
5.
Frans Venmans
Frans heeft het meeste (levens)ervaring van het vijftal. Frans zal als burgerlid zijn steentje bij blijven dragen
zoals hij dat de afgelopen jaren al deed in het bijzonder voor de ouderen onder ons.

Lijst Someren-Heide is van mening met dit vijftal een goede mix van ervaring, kennis, leeftijd en temperament
gevonden te hebben die het komende vier jaar voor Someren-Heide moet gaan doen.

Marco Stolwijk: ‘De afgelopen 4 jaar als coalitiepartij dichterbij het vuur zijn goed bevallen en smaken naar
meer’.’Het is nu eenmaal eenvoudiger om je programmapunten tot uitvoer te brengen in de coalitie dan vanuit de
oppositie’.
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Kerkendijk

Begroting 2014

Tijdens de laatste open dorpsavond zijn de
plannen voor de renovatie van de kerkendijk
gepresenteerd. Deze plannen staan nog niet
vast, dit wordt pas definitief in 2015, wanneer
het eerste deel aan de beurt is.

Zowel 2013 als 2014 zijn positief, op financieel gebied,
begroot. Waar wij als coalitiepartij trots op zijn is dat
de gemeente Someren financieel overeind is gebleven in
roerige tijden.

Plannen tot nu toe:
1.

Fietspad (tegels) vervangen

2.

Bomen kappen en nieuwe terugplanten

3.

Wegdek van Someren tot kom SomerenHeide in 2015, van kom Someren-heide tot
Maarheeze in 2017.

Voor de jaren daarna zijn de cijfers minder rooskleurig,
dit ook omdat er vanuit het rijk nog veel op ons af gaat
komen waar nog niet een exact prijskaartje aan gehangen kan worden zoals de zorg en de veiligheidsregio.
Er is de fractie van Lijst Someren-Heide veel aan gelegen
om deze coalitieperiode zo af te sluiten dat een nieuw
college de weg voort kan zetten op de reeds ingeslagen
financiële weg.

Milieustraat en afval
De levertijden van plasticverpakkingen, blik, dranken
kartons, oud papier en glas zijn aangepast.
U kunt voortaan van maandag 13u tot en met zaterdag
17u deze stromen gratis zonder pas inleveren.
Oud papier kunt als vanzelfsprekend ook aan de straat
zetten voor onze fanfare.
De brengplek op de Dorpsweg te Someren sluit voor
particulieren per 1 december 2013. Bedrijven kunnen hier
wel nog gebruik van maken.

Buitengebied bouwstop
Het buitengebied is niet meer alleen in gebruik door de agrarische sector. Andere functies zoals
toerisme en recreatie, maar ook burgers en natuur maken steeds meer gebruik van het buitengebied en haar gebouwen. De totale agrarische sector is een belangrijke economische drager
met toekomstperspectief voor de langere termijn.
Dit alles wordt door de provincie verwoord in een nieuwe verordening ruimte 2014. Hierop
vooruitlopend heeft de provincie een algehele bouwstop afgekondigd van een half jaar.
Door het besluit van Provinciale Staten op 20 september, dat per direct inging, mogen gemeenten het komende halfjaar geen aanvragen tot uitbreiding in behandeling nemen.
De bouwstop geldt alleen voor bedrijven die nog niet aan nieuwe regels voldoen.
Voor bedrijven die dat al wel doen kan een ontheffing worden aangevraagd.
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Lijst Someren-Heide is de politieke partij uit Someren-Heide die zich inzet voor alle inwoners van Someren, maar in het bijzonder voor de inwoners uit
Someren-Heide.

Lijst Someren-heide

Secretariaat:
Ploegstraat 55A

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: Hans van Tulden en Marco Stolwijk.
Daarbij worden zij ondersteund door Frans Venmans, die de fractie als burgerlid in de commissies
Ruimte en Burger&Bestuur vertegenwoordigd.

Someren-Heide

Elke 2e maandag van de maand, komt Lijst Someren-Heide bij elkaar in Gemeenschapshuis de Bunt
voor de Achterbanvergadering.

Telefoon: 0493-493205

Iedereen is hierbij van harte welkom.

E-mail: familie.koppens@systemec.net

Aanvang 20.00 uur.

Lijst Someren-heide
Betrokken en ... Ondernemend

www.lijstsomerenheide.nl

www.facebook.com/
lijstsomerenheide

Diepsteeckel behouden
Als gevolg van de brand op 7 augustus 2013 is er een aanzienlijke schade ontstaan aan het gebouw van zwembad De Diepsteeckel. Een spoedige start van de herstelwerkzaamheden voor deze accommodatie is een vereiste
om tijdig voor het zwembadseizoen 2014 te kunnen openen.
Zoals aangegeven heeft de brand bij zwembad De Diepsteeckel een aanzienlijke schade aangericht aan zowel
gebouw als inboedel. Waarschijnlijk worden de kosten voor het herstel gedekt door de verzekering onder de
voorwaarden dat het gebouw volledig wordt hersteld. Indien er voor gekozen wordt om het zwembad niet te
gaan herstellen zal de verzekering waarschijnlijk slechts een gedeelte van de schade uitkeren.
Om kapitaalvernietiging te voorkomen is dan ook besloten tot volledig herstel van deze accommodatie.
Hierdoor is het mogelijk om per 1 april gewoon open te gaan voor het seizoen 2014.
Deze brand was voor sommige partijen ook de tijd om de discussie over het open luchtzwembad weer te starten.
Voor ons is dit geen discussie, De Diepsteeckel hoort bij Someren en bij het toeristische karakter wat de
gemeente wil uitstralen.

