Politiek
Het afgelopen jaar was de Roermondse politiek regelmatig in het nieuws.
Vandaag krijgt u de mogelijkheid om één dag de activiteiten van de burgemeester over te
nemen.

1. Wat gaat u doen? (9% = niets, 27% = weet niet)















1. Het ellendige verkeer op drukke tijdstippen aanpakken door met zéér véél spoed de N280 aan
te passen.
en
2. sowieso voor altijd de Roerkade weer voor beide richtingen openstellen op alle momenten!
3. Alle fietspaden controleren op oneffenheden en deze verbeteren. Overal waar je als fietser
een weg kruist heb je oneffenheden in de overgang van fietspad naar wegdek enzovoorts... Dit
heeft er al toe geleid dat mijn tas met laptop van de fiets gevallen is. Laptop doet het nog, wel
een deuk opgelopen. Waar kan ik dat declareren? Of krijg ik hier geen antwoord op? Mailen mag:
p.raemaekers@telfort.nl
Aan willekeurige burgers vragen wat zij nou van de politieke verwikkelingen vinden.
Achterstandswijken bezoeken.
Alleen 100% eerlijke discussies/overleg voeren
Begrip hebben voor LVR, zij komen van heel hoog, maar staan politiek gezien onder aan de
ladder.
LVR moet betrokken worden in besluitvorming, vraag om advies bij LVR, hier zit deskundigheid
voor Roermond waar nu geen gebruik van wordt gemaakt.
Het zou zonde zijn om heel LVR over een kam te scheren. Ook zij hebben het alleen maar goed
voor met ROERMOND.
Beter ondersteuning en huisvesting statushouders(vluchtelingen).
Burgers die goed bezig zijn bezoeken en belonen!
Zorgen dat er een dialoog tussen oud en jonge mensen ontstaat door inspirerende evenementen
door de gemeente te organiseren.
Ik zou een nieuw woord voor gemeentehuis uitvinden en promoten: BV: SAMENKOMSTHUIS /
De binnenstad in en of de wijken in om mijn op de hoogte te stellen van het welzijn van de
mensen en openen van activiteiten en dergelijke.
Verder contacten onderhouden met de omliggende gemeenten en andere burgemeesters.
De blauwe zone opheffen in roermond, niet meer normaal om er maar een uur te mogen staan,
als je ff gauw naar de stad moet
De burgemeester op afslankcursus sturen
De bussen vanuit de buitenwijken Donderberg, Hoogvonderen etc. hebben als eindpunt het
treinstation. En vice versa.
Van daaruit is het nog een heel eind lopen, dwars over
het Stationsplein, de hele Hamstraat over om midden in de stad te komen.
Voor veel mensen is het hierdoor een handicap om de binnenstad te bezoeken. Ik denk hierbij
o.m. aan slecht ter been zijnde mensen, ouderen die graag het Paradies zouden bezoeken. En
die dit nu maar laten.
Als ik 1 dag voor burgemeester zou mogen spelen, zou ik die dag een serieus onderzoek (laten)
starten naar de haalbaarheid van een verbinding vanuit het busstation via de Veldstraat,
Leliestraat , halte MUNSTERPLEIN, Munsterstraat, Jesuitenstraat, Swalmerstraat,
Bethlehemstraat, Schoolstraat, Busstation
Evtl. met kleine busjes en op openingstijden van winkels .
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M.i. zou dit behalve aan de bovengenoemde personen ook ten goede komen aan de
levendigheid (aantrekkelijk), de middenstand (economisch), en aan het bezoek aan het Paradies
(sociaal).
Maar ja, ik ben geen burgemeester en zal het ook nooit meer worden. Ik hoop echter dat ik het
probleem van de slechte bereikbaarheid via deze enquete eens onder het oog heb kunnen
brengen en dat er ook iets mee wordt gedaan
De koffieshops verplaatsen uit de binnenstad en de Zwartbroekstraat opknappen
De LVR aanspreken op hun verantwoordelijkheid en stoppen met geneuzel.
De LVR fractie een spoedcursus fatsoen en omgangsvormen geven
De LVR op haar nummer zetten
De mensen die aan de armoedegrens zitten en naar de voedselbank moeten gaan, die zou ik
eerst graag willen gaan helpen, want get verschil tussen armoede en een dik gevulde beurs is te
groot. Heb je geluk dan heb je veel geld, en heb je pech in het leven dan moeten zo'n mensen
geholpen worden, want dit moet helemaal niet kunnen....en een papier krijgen waar op staat bij
de Voedselbank ; gebruik op eigen risico! Dat vind ik schandalig in ons land . De asielzoekers
Krijgen nog meer dan onze eigen mensen, zo oneerlijk!
De reclameborden aan de verkeerslichten laten verwijderen. Wat een rommeltje, je ziet de
borden die er werkelijk toe doen zoals verkeersborden niet meer.
De rondweg rondom Roermond verwijderen, is het meest slechte wat Roermond ooit heeft
gedaan.
De stad doorlopen om te kijken,luisteren en praten met mensen wat er verbeterd kan worden.
De straat op en kijken wat er leeft bij de mensen.
De straat op en met de burgers in gesprek gaan
De verdeeldheid in de stad oplossen door een echte brugfunctie te vervullen en werkelijk boven
alle partijen te staan. Een burgemeester zou eigenlijk geen lid mogen zijn van welke politieke
partij ook.
De verhoudingen in de gemeenteraad verbeteren
Dialoog voeren over wat leren we van de afgelopen jaren voor de toekomst
Die activiteiten doen die de burgemeester eigenlijk die dag zou doen
Een breed overleg voeren met collegeleden , raadsleden , commissieleden en een afvaardiging
van het ambtelijk apparaat om te komen tot een positief resultaat om de beeldvorming over
Roermond in het algemeen sterk te verbeteren en zodoende Roermond alleen nog maar positief
in het nieuws te brengen.
Momenteel zijn wij het stoute jongetje van de klas , ofschoon niet iedereen stout was.
Een dag meelopen in de zorg!!!!!
Een managementtraining volgen; evenals een dieet.
Een paar raadsleden eens flink onder de kont schoppen...
Een standbeeld voor Jos van Rey laten plaatsen,als dank voor dat hij Roermond gemaakt heeft
tot wat het nu is.
Voor wie geldt niet:ik help jou en jij helpt mij.
Dus belangenverstrengeling is er voor en door iedereen.
Eeneinde maken aan het beschadigen van mensen door de LVR
De politie veel meer houden aan gemaakte afspraken i.h.k.v. veiligheid en criminaliteit
Eenheid brengen onder de bevolking. Meer voor jongeren. Eerlijkheid in wijken. De ene wijk
heeft alle mogelijkheden voor spelende kinderen de andere wijk. Waaronder Leeuwen heeft voor
de kleine kinderen een zandbak met toestellen. Vanaf ongeveer 10 jaar is er alleen de
mogelijkheid bij de vroegere kerk te voetballen. Ongelijk grasveld en dichtbij het spoor. Geheel
aan de rand van het dorp.
Eenrichtingsweg incentrum opheffen.
Extra aandacht geven aan de limbiurgse cultuur
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Haar volgen, immers ben benieuwd hoe de dag verloopt. Volgen en kijken hoe en op welke
manier zij acties inzet.
Heidag met de wethouders
Het vertrouwen van de raadsleden herstellen
Ik ga in gesprek met vrijwilligers, met bewoners die last hebben van evenementen, met
'handhavers', met ouderen, met vluchtelingen, met mensen met achterstanden, met het
onderwijs en met de jeugd.
Ik zou graag een goed beeld willen krijgen van de uitgaven van de gemeente watteert zorg,
jeugdzorg enz.
En ik zou bewoners door centrum en wijken lopen om te kijken welke aanpassingen er nodig zijn
w.b. Uitstraling, begaanbaarheid voor minder validen, veiligheid enz
Ik zou mij zo veel als mogelijk onder de bevolking van roermond begeven. Tevens richten op
aandacht voor de ondernemers. Me richten op alle positieve zaken en het negatieve politieke
gekonkel negeren.
Ik zou samen met de verantwoordelijke wethouder poolshoogte gaan nemen van de rommelige
en hinderlijke manier van bevoorraden van restaurants en winkels. Daarna zou ik een
actieprogramma opstarten dat grondig te veranderen, want het is Roermond onwaardig!
In dienst van de burger. .. kijken hoe we samen roermond.. the place to be maken
Integriteit handhaven, en veroordeelde raadsleden en andere bestuurders verzoeken te
vertrekken.
Koffie drinken met Jos van Rey, voor een face-to-face gesprek zonder lading van de raadszaal en
de pers.
Laat de burgemeester maar haar werk doen, dat doet ze beter dan ik!
Logistiek managers aanstellen om de logistiek te verbeteren wat betreft verkeerssituaties. Bijv.
rondom Outlet. Bijv. Rond Donderberg winkelcentrum.
LVR Fractie een keer echt flink aanpakken, dat is hard nodig!!!
Lvr opheffen en Jos van reij op een zijspoor zetten
Maatschappelijke projecten bezoeken, Minderjarige vreemdelingen bezoeken, bruggen slaan
Meer investeren in de omgeving van Roermond en niet voornamelijk in de binnenstad, het
Outlet en Retailpark. Onderhoud van wegen, trottoirs, onkruid verwijderen, snoeien, onderhoud
bermen e.d. is ook visitekaartje van een stad. Fileprobleem langs het Outlet.
Meer jeugd in de raad.
Hoeveel procent van de Roermondse bevolking is 30 jaar en jonger?
Hoe zijn die vertegenwoordigd in De Raad?
Meer met de burgers praten
Meer naar de burgers luisteren en niet naar de Raad.
Meer naar de kleine ondernemer luisteren en meer voor deze mensen betekenen.
Voor de grote ondernemers gaat dit allemaal prima voor de Eci ook, want daar heeft de
gemeente veel belang bij.
Als het zo door gaat met meer nog meer regels en het niet meedenken vanuit het gemeentehuis
dan gaan er nog veel faiilliet, geef meer medewerking en laat de ondernemer niet wachten.
Waarom was dat vroeger beter ?
Meer onder het volk treden.
MET FRACTIEVOORZITTERS OVER NORMEN EN WAARDEN PRATEN
Met vriend én vijand praten!
Mijn agenda raadplegen -emails beantwoorden -belangrijke berichten heben voorrang Mijn ambtenaren leren dat ze meedenken met de burgers en niet alleen de regels moeten
toepassen. Niet denken in regels maar in oplossingen.
Moeilijke vraag maar misschien eens een raadsvergadering houden waarin alleen positieve en
uitvoerbare voorstellen kunnen komen en mensen ook met een positief gevoel naar buiten gaan.
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Naast het reguliere werk toch in alle objectiviteit verbinding leggen tussen coalitie en oppositie.
Coalitie kan zich niet aanmatigen dat een volgens de Kieswet gekozen raadslid moet opstappen
vanwege een uitspraak in strafproces. Oppositie zou iets meer begrip mogen hebben voor
standpunt coalitie. Voila de uitdaging voor de burgemeester.
Observeren
Omgang, gedrag van mensen meer aandacht geven.
Beter handhaven EN controleren van regels, afspraken, gedragingen in de sociale omgang, in het
verkeer etc.
Normen en waarden herstellen.
Ontspannen,mijn hoofd leegmaken na al die gesprekken met de oppositie
Op dezelfde manier doorgaan. Ze is een kanjer.
maar wel nog vandaag van rey en zijn hiellelikkers naar huis sturen.
Open dag in het gemeentehuis voor alle inwoners.
Waarbij iedereen de kans krijgt de burgemeester te ontmoeten.
Over een aantal lastige zaken die politiek moeilijk liggen stevige afspraken maken zoals daar zijn:
veranderende detailhandel in het winkelgebied in de binnenstad. Samenvoeging van een aantal
sportverenigingen. Aanpak stationsgebied. Kwaliteit impuls voortgezet onderwijs.
Overdenken hoe ik uit de stoorzendergroep de stoorzenderS werkelijk de mond kan snoeren!!!
Periodiek inloopmoment voor alle burgers, face to face met de burgemeester.
Praten met alle partijen zodat de boycot tegen de lvr stopt!
Een nieuwe Hanze-samenwerkingsverband oprichten van middelgrote steden met een
historische binnenstad en een sterk toeristisch profiel: Rmond-Brugge-Leiden-Delft-Den BoschGent-Munster-Bonn.
Initiatief nemen voor een galerie of museum met internationale alure.
Nog heel veel meer.
Praten met Jos van Rey
Precariorechten aanpakken !!!!! van alle misplaatste reklameborden en brutale reclame-uitingen
in en rond Roermond.... bijvoorbeeld van AS Creation, Wagemans, Wim Cox, Praxis tuincentrum
etc etc. Het is mij een doorn in het oog dat vele ondernemers gedwongen worden precario
betalen en vervolgens tot vervelens toe door overactieve stadswachten lastig worden gevallen,
terwijl men name de bovergenoemden zich boven en buiten de wet begeven en doen en laten
wat ze willen. Je komt hun reklame-uitingen op de gekste plaatsen tegen. Hebben ze soms te
machtige politieke vriendjes???
Het moet bovendien eindelijk afgelopen zijn met al die slimme trucjes van dezelfde lieden met
karren, containers en aanhangwagentjes op parkeerplaatsen, in weilanden en buiten op
gebouwen.
De gemeente dient duidelijk een lijn te trekken en als er gehandhaafd wordt.... dan voor
IEDEREEN en op dezelfde wijze. Ik baal van de Coxen, Stocksen en Kokken van deze wereld.
Probeer de rust in de gemeente raad terug te krijgen want zo ben je als burgemeester een
scheidsrechter
maar ze probeert het goed te doen
Proberen iets aan de vervuiling te doen buiten het centrum of toch niet hier wonen 2e rangs
burgers.
Ook het politieapparaat kan misschien wat verbeterd worden. Er zijn er veel bij die de meest
elementaire regels in het verkeer niet kennen.
Regelmatig Roermond ontdekken met haar inwoners en voelen wat er speelt in het Roermondse
Roermond presenteren als parel voor high budget, high quality destination vanaf middelbare
leeftijd vooral koppels (>45jr) en (medisch)congresbezoek
- Zorgen dat leegstand in winkelstraten in centrum onzichtbaar is
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- Weekendactiviteiten (zoals bord aan de Roerkade) nog zichtbaarder maken-groter lettertype en
voor 2 maanden (ook bord in outlet/andere toegangswegen)
- Koopavond verplaatsen naar de vrijdag voor weekend doelgroep (vooral Munsterplein 'savonds
te doods)
- Publiekstrekker in oude V&D stoppen
- Presenteren van deze parel als weekend destination voor (>45+), met koopavond op vrijdag en
culturele programma's, bv middels NS acties
Roermondse politiek is gewoon 'n ratjetoe met al die sores van de LVR die sowieso niet te
vertrouwen zijn...
Schoon schip maken. Het verleden achter ons laten en met nieuw elan de toekomst tegemoet
treden
Signalen serieus nemen
Van Rey verwijderen en zorgen dat die club van hem zich koest houdt! De raad en dito
commissies duidelijk maken waar de grenzen liggen en wie de eindverantwoordelijkheid heeft.
Lobby-isten van projectontwikkelaars en vergelijkbaar allooi opleggen binnen veertien dagen hun
nog lopende projecten en beloftes in kaart te brengen en afstrepen tegen de behoeften van de
stad als zodanig. Vragen zij bij afgelastingen (bijvoorbeeld van het kaleidos project) meer dan zij
hebben ingelegd, spannen zij een juridische procedure aan als de raad na opschoning ruggegraat
heeft getoond, wordt hun gelijk duidelijk gemaakt dat wat toekomstige opdrachten in die sector
betreft, zij hier naar kunnen fluiten! Daarna zie ik wel verder.
Verbeteren zorgverlening in Camilus
verbeteren ondersteuning mantelzorgers
uitvoeren armoedebestrijding kinderen
Jos van Rey verwijderen uit de gemeenteraad en plaats laten nemen in adviescommissie
armoede bestrijding
Aan Dre Peeters cursus aanbieden 'beschaafd omgaan met andersdenkenden'.
Verkeer: onder andere de geluidsoverlast N 280 Roermond west en het mijden van
vrachtverkeer ivm uitstoot en lawaai, overlast vissers Asselt Buggenummerweg (de Polen en
Duitsers laten ALLE rotzooi achter). Winkelcentrum Donderie samenscholing parkeren etc.
Verkeersproblemen aanpakken
Verkeersproblemen bij het Outlet Center oplossen
Werkbezoek aan school of museum
Wethouders ontslaan en nieuwe wethouders benoemen.
Zo door blijven gaan
Zoals gewoonlijk niets naar buiten brengen.
Zorgen dat de binnenstad weer aantrekkelijk wordt voor bewoners en omwonenden van
roermond, door te zorgen dat het centrum ook met de auto makkelijk bereikbaar is en dat er
volop betaalbare parkeerplaatsen zijn. En Dat er een grote weekmarkt is. Dat de binnenstad weer
toegankelijk wordt voor iedereen
Zorgen dat de lege winkelpanden weer gevuld zijn.
Zorgen dat Roermond weer in de aanval gaat. Positief en met een doel.
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