Gesprek met raadsleden inzake VV HEG 14/12
Informatieve sessie met raadsleden inzake de nieuwe locatie voor de fusievereniging Hunsel-EllGrathem/ Kelpen-Oler om 19.30 u in het gemeentehuis.
Aanwezig :
Hen Sleven (raadslid Samen Verder)- Hunsel
Jack Coolen (raadslid Samen Verder) - Ell
Thieu Bongers (raadslid CDA) - Kelpen-Oler
Joost van Beek (commissielid D66) - Heythuysen
Hilde Glessner (commissielid Progressief Akkoord Leudal) - Horn,
vervanger van Joost van der Stappen (raadslid Progressief Akkoord Leudal) - Ittervoort
Willemien Hoedjes (toehoorder; Progressief Akkoord Leudal) - Haler
Jordi Custers (raadslid Ronduit Open) - Ell

Wethouder Stan Backus heet iedereen van harte welkom en introduceert Carola Meuwissen als
projectleider.
Wethouder licht toe dat dit onderwerp terugkomt in de reguliere cyclus. Vanavond worden
raadsleden meegenomen in het proces en de rapportage. De rapportage is ook toegezonden maar
zal middels een presentatie worden toegelicht
De projectleider geeft een presentatie over totstandkoming en inhoud van de rapportage. De
sheets zullen via de griffier na afloop worden verspreid.
Tijdens de presentatie worden vragen worden gesteld over:
1. Agrarische bedrijven t.o.v. Centrale locatie. Nu op zich geen belemmeringen, maar het is
mogelijk dat eventuele uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven worden
beperkt.
2. Kelpen-Oler: is de bodem ter plaatse wel geschikt voor dit gebruik? Bodem is vrij drassig.
3. Hunsel: mogelijke kans om school en sport te koppelen op deze locatie? Zou koppelkansen
bieden aldus aanwezigen. Wethouder licht toe dat processen niet gekoppeld zijn omdat
trajecten niet in hetzelfde stadium zitten. Eventuele koppeling zou in elk geval voor de VV
vertraging opleveren omdat het proces bij de scholen nog niet zover is.
Wethouder geeft aan dat als er, na lezing van de volledige rapportage nog vragen zijn, die per mail
gesteld kunnen worden. Dan wordt ambtelijk gezorgd voor beantwoording en bundeling , zodat
iedereen de antwoorden ontvangt.
De wethouder sluit om 20.30 uur de avond af.

