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Woensdag 27 november 2019.
In de oordeelsvormende vergadering komt het onderhoud van begraafplaatsen aan de orde. Leon van den
Beucken vraagt om meer en betere ondersteuning en vooral waardering van de vrijwilligers die in onder
andere Belfeld goed werk verrichten in het onderhoud van de kerkhoven. De wethouder zegt toe dit ter hand
te zullen nemen. Het raadsvoorstel wordt een hamerstuk en wordt in de besluitvormende vergadering
aangenomen. Het achterstallig groenonderhoud wordt opgepakt omdat in de begroting daar al financiële
ruimte voor vastgelegd is.
In de besluitvorming komt het parkeren in het centrum aan de orde; het Arsenaalplein waar ooit een
parkeergarage werd afgebroken en er nu alleen maar op straatniveau geparkeerd wordt. Er wordt stevig
gedebatteerd tussen VVD, D66 en fractie Oruç aan de ene kant en CDA, EENLokaal, SP en PvdA aan de andere
kant. De kern van de discussie ligt in het feit dat de ene partij meer plaatsen dan 260 wil realiseren, tot 360.
Verder wordt de ruimte geboden voor de gemeente om zelf weer een parkeergarage te gaan bouwen en
onderhouden. De andere partijen willen dat niet en hebben daarom beiden een amendement ingediend; een
aanpassing aan het raadsvoorstel. CDA, EENLokaal, SP en 50PLUS dienen een motie in om te bekijken of
parkeren op of onder het Julianapark onderzocht kan worden.
Na een lange en heftige discussie in de Raad komt het college tegemoet aan de beide amendementen.
Uitzondering is dat er niet onderzocht wordt of er parkeermogelijkheden zijn óp het Julianapark, wel eronder.
Het college zegt toe de markt de ruimte te geven tot maximaal 360 plaatsen. Beide amendementen worden
ingetrokken en het raadsvoorstel wordt aangenomen.

Leon van den Beucken: l.vandenbeucken@eenlokaal.nl, Lonneke Janssen: l.janssen@eenlokaal.nl, Tugba Özkaya: t.ozkaya@eenlokaal.nl,
Luud Pieko: l.pieko@eenlokaal.nl, Chantal Theunissen c.theunissen@eenlokaal.nl en Duran Yildiz d.yildiz@eenlokaal.nl

