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Onze raadsleden:

Nanette Ramaekers, Leon van den Beucken, Bram 

Beurskens, Ergún Cangir, Lonneke Janssen, Duran 

Yildiz, Tugba Özkaya en Luud Pieko (fractie voorzitter)

Karel Wetzels onderweg

Onnodig ongemak
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Nieuwsbrief Belfeld, Kerst 2022

Het jaar 2022 is bijna voorbij, het kerstfeest komt er weer aan. Afgelo-
pen maart breidde EENLokaal uit van 7 naar 8 raadszetels en wederom 
hebben we twee wethouders in het college vertegenwoordigd: Frans 
Schatorjé en Jacques Smeets. We danken nogmaals allen die het 
vertrouwen aan ons hebben geschonken bij de afgelopen gemeente-
raadsverkiezingen.

De zon scheen dit jaar vaak, maar er ontstonden ook donkere wolken. 
De Covid-pandemie ging naar de achtergrond, maar de gevolgen daar-
van bleven goed merkbaar. Tijd om op adem te komen was er niet, want 
er kwam meteen weer een nieuwe crisis bovenop. Veroorzaakt door de 
oorlog in de Oekraïne werden de brandstof- en energieprijzen tot grote 
hoogte opgezweept, maar ook de grondstofkosten. Boodschappen 
worden steeds duurder, dit leidt voor steeds meer inwoners en onderne-
mers tot financiële problemen, ongetwijfeld ook in ôs dörp Belvend. Over 
de rol en de reactie van de lokale politiek op deze problemen, leest u 
verderop meer. 

Begrotingsbehandeling, het Venlo-Fonds en de energietoeslag
De begroting 2023-2026 werd bijna unaniem aangenomen afgelopen 
november. De reserves zijn op orde en we kunnen tegen een stootje. Dat 
moet ook wel, want na 2026 is onzeker welke systematiek het Rijk gaat 
toepassen bij het toekennen van de gemeentefondsen. En ook voor die 
tijd kunnen zich nog onverwachte dingen voordoen. Immers een deel van 
alle zaken die de gemeente moet regelen, zal betaald moeten worden uit 
rijksgelden. Verstandig investeren om op termijn blijvend kosten te 
besparen is het credo, en ook om na 2026 “goed te kunnen blijven 
draaien.” Gelukkig stijgen de gemeentelijke lasten voor onze inwoners 
de komende twee jaar niet. En zelfs als we financieel slagvaardig zijn, 
dan moeten we nog rekening houden met te weinig menselijke capaci-
teit, een trend die zich bepaald niet beperkt tot Venlo. 

Het Venlo-Fonds. Voor de begrotingsbehandeling plaatsvond heeft de 
gemeenteraad al besloten dat  in 2022 een bedrag van 1,7 miljoen 
(extra) ingezet wordt om de huishoudens en diverse organisaties te 
helpen in hun nood, aangezwengeld door de energielasten. Ook worden 
de normen voor Stichting Leergeld en het Jeugd- en Cultuurfonds 
verruimd. Het is onacceptabel dat kinderen in de klas een lege maag 
hebben, de gemeente grijpt ook hier in. Dit alles komt bovenop het 
bestaand beleid en de tegemoetkomingen van het Rijk. En ook voor 
2023 houden we er rekening mee dat we een dergelijk bedrag extra 
gaan inzetten voor diegenen die dit het hardst nodig hebben. 

De energietoeslag van € 1300 in totaal is landelijk geregeld voor allen  
tot 120% van de bijstandsnorm,  die norm is in Venlo opgerekt tot 150%. 
Ook hiervan draagt de gemeente de extra kosten voor deze extra geste.  
U kunt de toeslag nog tot 31 december van dit jaar aanvragen bij de 
gemeente, op de gemeentelijke website kunt u kijken of u in aanmerking 
komt voor de toeslag. 

Op pad met Karel Wetzels
Als we het over trottoir-perikelen hebben, denken we vaak aan scheeflig-
gende of kapotte tegels. Een tijdje geleden ging Leon van den Beucken 
met Karel Wetzels op pad om de problematiek in kaart te brengen. Wat 
we vaker zien, is dat nieuwe stoepen ter hoogte van de opritten een 
geleidelijke schuine afloop naar de straat krijgen. Dat veroorzaakt voor 
(minder mobiele) mensen veel onnodig ongemak. 
Dat was voor EENLokaal aanleiding om er schriftelijke vragen over te 
stellen aan het college, gericht op oplossingen, we houden u op de 
hoogte. 



Leon van den Beucken
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De duo-fiets in Belfeld 
Door een van de mooie initiatieven  vanuit de Belfeldse inwoners (Belfeld 
Ambitie Boeken), is er bij de Algemene Hulpdienst Tegelen Steyl Belfeld 
de duo-fiets gekomen, elektrisch ondersteund! Speciaal bedoeld voor er 
gezellig op uit te trekken, genieten van de mooie omgeving, voor als het 
niet meer zo goed alleen gaat. Dat kan met een familielid, vriend of 
bekende. Ook kan iemand van de Algemene Hulp Dienst (Tegelen-Steyl-
-Belfeld) meefietsen. “Van dat laatste wordt nog weinig gebruik gemaakt, 
maar schroom je niet!” aldus Henk Brauer van de AHD. “Reserveren kan 
ma-vrij tussen 9 en 12 uur via telefoon 06-49341479”

Bebouwde kom borden
Het college heeft op antwoord van raadsvragen van EENLokaal, postief 
gereageerd op het vermelden van de de dialectnaam naast de officiële 
plaatsnaam op de bebouwde kom borden. Het is zeker niet de bedoeling 
om hiervoor een smak geld uit te geven. We willen afspreken dat versle-
ten of kapotte borden worden vervangen door tweetalige komborden, 
dus geleidelijk. In veel Limburgse gemeenten is dat al gebeurd. Ook kan 
het zijn dat de wetgeving ons over enkele jaren oplegt om ISA (Intelligen-
te Snelheid Assistent) borden te plaatsen bij de kom ingang. Ook dan 
geldt hetzelfde. 

Lokaal-Limburg, Provinciale Statenverkiezingen 
De tweede plek op de lijst Noord is voor Leon van den Beucken. “Ben erg 
vereerd op deze mooie plek te mogen staan. Lokaal-Limburg is flink 
gegroeid en ik heb zelf al ervaring kunnen opdoen in de commissieverga-
deringen. De taken en bevoegdheden die de provincie heeft, verschillen 
van die van de gemeente.” Maar  voor beide overheidslagen geldt: er 
moeten keuzes gemaakt worden, we leven in een dichtbevolkt gebied 
waar veel zaken voor elkaar gebracht moeten worden en tevens zuinig 
met ruimte moet worden omgegaan.”

We wensen u allen gelukkig kerstfeest
en een heel voorspoedig 2023! 

Wil je graag meedenken en meedoen met EENLokaal? 

Wil je graag meedenken en meedoen met EENLo-

kaal? Graag! Er zijn veel manieren om ons werk te 

steunen. Informeren kan geen kwaad. Je kunt ook 

meehelpen met kleine dingen, zonder grote verplich-

tingen. Of word lid: www.eenlokaal.nl Voor andere 

vragen over bijvoorbeeld leefbaarheid, kunt je 

terecht bij eenlokaal@fractieenlokaal.nl

Het Belfeld focus team:

Pieter Dings

Luud Pieko

Henk Brauer

Wethouder Smeets op de duo-fiets


