Beste inwoners van Beesel, Reuver en Offenbeek,
Lokale politieke partij Samen Verder presenteert: ’t Klavertje.
In 't Klavertje” informeren we u over onze partij, onderwerpen die ons na
aan het hart liggen en nemen we (actuele) zaken onder de loep. Wilt u
met ons van gedachten wisselen over een artikel of heeft u een
onderwerp dat u onder de aandacht wilt brengen? Mail ons en we nemen
contact met u op. Veel leesplezier.
Jos Willemsen
Voorzitter

Nieuw logo Samen Verder
Samen Verder bestaat inmiddels zo’n drie jaar. In deze drie jaar is Samen
Verder uitgegroeid naar een krachtige lokale partij met een eigen geluid.
En bij dit eigen geluid hoort ook een nieuw logo.
De drie blaadjes van het klavertje-drie vertegenwoordigen onze drie
kernen: Beesel, Reuver en Offenbeek. Ook de roots van Samen Verder
zijn in het klavertje-drie terug te vinden: het gedachtengoed van D66,
GroenLinks en PvdA. Deze roots geven kleur aan onze partij. En nee, je
hoeft geen lid te zijn van een landelijke partij om je bij ons aan te sluiten.
Wij zijn een lokale partij. Wij zijn er voor álle inwoners van onze
gemeente. Wij zijn er voor jou!
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Bijzondere tijd
15 maart 2020 veranderde ons normale leven. Dit hadden wij allen nooit
kunnen voorzien. Door de pandemie werden wij genoodzaakt om ons
dagelijkse leven compleet anders vorm te geven. Zo werden onder andere
horeca, (sport)scholen en winkels gesloten. Verder moesten mensen daar
waar mogelijk thuis werken en online onderwijs volgen.
De pandemie heeft ervoor gezorgd dat ook voor jongeren, vrienden en
familie nog belangrijker zijn geworden. Het belangrijkste is dat we een
keuze hebben: aandacht besteden aan wat we zijn verloren of aandacht
besteden aan wat we nog hebben.
Ik wil mijn leeftijdsgenoten meegeven dat het belangrijk is om te kijken
naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden. Zo introduceerde
Disney XD bijvoorbeeld GroupWatching. Hiermee kunnen maximaal 6
personen tegelijkertijd dezelfde film of serie kijken. Verder kun je via Zoom
of Facetime een spellenavond organiseren. Sinds een week is er een
nieuwe app genaamd Clubhouse. Speciaal ontwikkeld om te netwerken. Ik
heb zelf een account aangemaakt om een kijkje te kunnen nemen. Zowel
jongeren als volwassenen zijn hierop actief. Verschillende leeftijden,
achtergronden, culturen en iedereen kan met elkaar in gesprek over
politiek, dilemma’s, Corona maar ook spelletjes spelen. Neem eens een
kijkje! Ik ben benieuwd hoe jij deze tijd ervaart. Laat het me weten op insta
bij Samenverderbeesel.
Imane Bouarfaoui

Op initiatief van Samen Verder heeft de voltallige raad ervoor gezorgd dat
het muziekonderwijs voor de muziekverenigingen behouden blijft.
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Onder de loep!
Heeft u het gezien, is het u ook opgevallen? Op
facebook is een bijzonder en positief initiatief
actief; Corona, durf hulp te vragen Gemeente
Beesel. Maar hoe werkt het en wie kan er
gebruik van maken? Graag leggen wij dat voor u
onder de loep!
Vanaf 15 maart 2020 is deze facebookpagina actief! Je vindt er o.a.
nieuwsberichten rondom corona, nieuws uit de Beesel hierover, leuke
en creatieve ideeën. Maar waar het vooral om gaat is dat burgers zich
kunnen aanmelden wanneer ze hulp nodig hebben en/of wanneer ze
hulp willen bieden aan een ander. Je vindt er leuke acties om iets bij te
dragen.
De facebook groep bestaat intussen uit meer dan 950 leden! Ook onze
burgemeester Bob Vostermans en gouverneur Theo Bovens waren
geïnteresseerd in dit mooie initiatief en hebben met een van de
initiatiefneemsters Geerthe Timmermans op het Gemeentehuis een
gesprek gevoerd over Corona en wat dit voor de ouderen, de jeugd en
onze Gemeente betekent.
Zoek de facebook pagina op en wordt lid! Wij doen dit #GewoonSamen!
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In 2020 zijn er drie onafhankelijke
onderzoeken geweest naar de uitvoering van
het beleid van de gemeente. Onderzocht zijn:
het armoedebeleid, grip op jeugdzorg, en het
duurzaamheidsbeleid. Opvallend was dat uit
deze onderzoeken een aantal dezelfde
conclusies werden getrokken.
Zo is het meetbare effect van het beleid niet benoemd (Dus hoe worden u
en ik er beter van?) De rapportage van het college aan de gemeenteraad
beperkt zich tot een financiële verantwoording en, in het beste geval, een
opsomming van uitgevoerde acties. Volgens de onderzoekers is dit
onvoldoende voor de raad om het beleid bij te kunnen sturen.
Samen Verder heeft al meermaals gevraagd om meetbare doelen te
stellen en te rapporteren over de resultaten. We geven als gemeente veel
geld uit voor de uitvoering van het beleid. Het is niet meer dan logisch dat
je dan ook wilt weten wat het opgeleverd heeft. En zijn we niet tevreden
met het resultaat, dan moet je bijsturen. Logisch toch?
Ons punt: je kunt wel hard rennen maar als je niet weet waar je naar toe
rent en niet af en toe checkt of je nog wel de goede kant uitgaat, word je
wel moe maar bereik je niets!

De centrumvisie Offenbeek is door de
gemeenteraad vastgesteld. De 1e stap
op weg naar een mooie nieuw Offebèks
centrum!
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Samen Verder stemt als enige partij
vóór beschermd dorpsgezicht Beesel!
In de raadsvergadering van februari 2021
heeft Samen Verder een motie ingebracht
met als titel: Beschermd Dorpsgezicht
Beesel. In de motie roept Samen Verder het
college op om het beschermd dorpsgezicht
in Beesel in stand te houden zoals is beoogd in de structuurvisie Beesel.
Aanleiding voor het indienen van deze motie was de commotie die in
Beesel is ontstaan door de principeaanvraag voor nieuwbouwwoningen op
het perceel “paardenwei” aan de Kerkstraat. Deze heeft geleid tot een
petitie die inmiddels meer dan 400 keer is ondertekend. CDA, VLP en
Beeselse Lijst stemden tégen de motie om het beschermd dorpsgezicht in
stand te houden.
In 2014 is in het bestemmingsplan opgenomen dat gedeelten van Beesel
zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht. In de toelichting is onder
andere opgenomen dat bij toekomstige ontwikkelingen rekening
gehouden moet worden met de cultuurhistorische waarden.
En dat is wat Samen Verder met deze motie zegt: “Laten we het
beschermd dorpsgezicht Beesel in stand houden.” Het CDA, VLP en
Beeselse Lijst hebben zich echter tegen onze motie uitgesproken. Door
tegen te stemmen laten CDA, VLP en Beeselse Lijst iedereen die de
cultuurhistorische waarden van het beschermd dorpsgezicht belangrijk
vindt in de kou staan.
Wij vinden het belangrijk dat we aan de voorkant aangeven dat het
beschermd dorpsgezicht voor ons een gegeven is waar je rekening mee
moet houden. Dit geeft duidelijkheid aan de inwoners én aan eventuele
projectontwikkelaars. Plannen moeten passen bij de regels van het
beschermd dorpsgezicht. Er zijn overigens voldoende locaties die geschikt,
of zelf beter geschikt zijn voor woningbouw en die niet in het gebied
beschermd dorpsgezicht liggen.
(Zie onze website voor meer informatie.)
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Onze fractie
Onder leiding van fractievoorzitter Michele Urru wordt vanaf 2018 hard
gewerkt voor onze gemeenschap. Als oppositiepartij zorgen we voor de
broodnodige kritische noot. We omarmen wat goed is maar proberen te
veranderen wat beter kan. En bij dat alles gaan we uit van de idealen
waar wij als partij voor staan. De belangrijkste speerpunten op dit
moment zijn duurzaamheid, woningbouw en zorg en welzijn. Via onze
website en social media houden we jullie op de hoogte.
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De vertraging
Niet alles aan de bizarre tijd waarin we nu leven is slecht. Dat realiseerde
ik me laatst. Het lijkt wel zo. We mogen niet doen wat we zouden willen
doen en dat zal nog wel even zo blijven. We hebben misschien last van
angst. Wat als? En hoe nu verder. Niemand heeft antwoorden. Ook ik
niet. Wat ik me wel realiseerde is dat ik sinds maart eigenlijk in de
vertraging terecht ben gekomen. Nu heeft dat bij een treinreis meestal
een negatieve klank echter ik zie deze vertraging als iets positiefs. Ik ren
me niet meer suf, ik plan niet alles vol (want er valt niet zoveel te
plannen) ik waardeer de sociale interacties die ik heb des te meer en er
blijft tijd over voor iets anders, iets nieuws! Ik heb ervoor gekozen om
ukelele te willen spelen. Ik heb er ook eentje aangeschaft (hij heet Fret
(flauw hè?)) en inmiddels oefen ik een week of 3, elke dag. Die tijd had ik
voorheen niet, nam ik me niet want…zoals zovelen onder
ons…drukdrukdruk! Nu die tijd er wel is en ik vrijmoedig de akkoorden
van Jason Mraz, Elvis Presley en de Beatles om me heen strooi merk ik,
dat ik deze vertraging zeer kan waarderen. Tijd voor muziek, voor
tekenen, schilderen, koken zonder dat ik weer “haastje repje” verder
moet racen. Ik geniet hier intens van. En ik wil dat ook erin houden. Ik wil
dat stukje vertraging dat Corona mij heeft opgeleverd niet meer kwijt. Zal
ik ooit een begenadigd ukelelespeelster worden?
Dat zal de tijd leren….en tijd…
heb ik momenteel genoeg.
Heb je ook een persoonlijk verhaal?
Mail het naar redactie@samenverderbeesel.nl
Geerthe Timmermans.
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Voedselpakketten tijdens de Ramadan
Onlangs is de Ramadan van start gegaan. Tijdens
deze vastenmaand onthouden moslims zich tussen zonsopgang en zonsondergang van eten en drinken. Sinds de
coronapandemie is het niet meer mogelijk om samen
de iftarmaaltijd in de moskee te organiseren. Dit heeft geleid tot
een initiatief van Tigers Roermond in samenwerking met moskee
Tawhied waarbij maaltijden en voedselpakketten door jonge vrijwilligers
samengesteld, ingepakt en thuisbezorgd worden. De voedselpakketten en
maaltijden worden in Roermond en omgeving bezorgd, dus ook in onze
gemeente. En ja, ook jongeren uit onze gemeente zetten zich voor deze
actie in!
Hoewel het initiatief afkomstig is uit de moslimgemeenschap is het niet
alleen bedoeld voor moslims. De maaltijden en voedselpakketten zijn juist
bedoeld om iedereen te helpen die er behoefte aan heeft. Inmiddels is dit
burgerinitiatief uitgegroeid tot een landelijke actie. Wilt u in aanmerking
komen voor de iftarmaaltijden? Stuur dan een mail naar:
arjanmeuwissen@hotmail.com. Mocht u een bijdrage willen leveren aan
dit prachtige project? Kijk dan op onze website voor meer informatie.

Colofon
Dit is een uitgave van de lokale politieke partij Samen Verder.
Website: samenverderbeesel.nl
Facebook: Samen Verder
Instagram: samenverderbeesel
Twitter: @SamenVBeesel
Wil je reageren? Mail naar redactie@samenverderbeesel.nl
Wil je ons steunen? Kijk op onze website of stuur een mailtje naar
secretariaat@samenverderbeesel.nl
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