Algemene politieke beschouwingen 2020
De begroting 2020 en de fusie van Landerd en Uden
De begroting voor 2020 van de gemeente Landerd is sluitend. Met het vooruitzicht inzake de fusie
praat de Provincie vanaf nu ook mee over belangrijke investeringen in Landerd en Uden.
De nieuwe Gemeente Maashorst kan dus financieel gezond van start.
Maashorst
Lijst Zeeland zal instemmen met een nieuw besturingsmodel voor de Maashorst, zijnde een
stichtingsvorm, waarmee sneller en efficiënter (een loket) kan worden bestuurd. Bij die
gelegenheid zal Lijst Zeeland ervoor pleiten dat er uitdrukkelijk meer aandacht dient te komen
voor de veiligheid in de Maashorst, bijvoorbeeld door het scheiden van mens en grote grazers
en……….. dat de Wisent blijvend in een reservaat dient te worden gehouden. Volgend jaar komt de
evaluatie inzake de Wisent op de agenda, alsmede de verbreding/asfaltering van de doorgaande
fietspaden.
Dorpshuis Zeeland en Sport
Lijst Zeeland is erg blij met de komende realisering van het Dorpshuis en nieuwe Sporthal in het
centrum van Zeeland. Het betrokken bestuur is nu bezig met de uitwerking en de wens van de
Raad het Parochiehuis als het kan te ontzien.
Ook voor Reek komt er in 2020 een nieuw centrum voor Sport en Spel.
Voor de sporthal de Eeght in Schaijk komt er in 2020 een flinke opknapbeurt.
Bestemmingsplannen
In het kader van de nieuwe Omgevingswet wordt er thans gewerkt aan een nieuwe
Omgevingsvisie en Omgevingsplan Buitengebied. Dit zijn heel belangrijke ontwikkelingen.
Ook het Bestemmingsplan Kerkstraat-Oost Zeeland wordt verder uitgewerkt. De eerste schetsen
van dit mooie plan laten zien dat er 50 tot 70 woningen kunnen komen voor met name starters en
senioren in 2 of 3 bouwlagen. Lijst Zeeland pleit uitdrukkelijk voor 2 bouwlagen achter bestaande
woningen/tuinen en alleen bij volledige nieuwbouw eventueel 3 bouwlagen.
Er zijn nog vele andere zaken die de aandacht vragen zoals bijvoorbeeld het klimaat.
Echter gelet op de beperkte ruimte moeten we het hierbij laten.
Lijst Zeeland, raadslid Harry van Tiel.

