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Door Peter Hamans

Vraagtekens
park Horn

bij windmolen-

Coalitiepartij Samen Verder is kritisch over plannen om een windmolenpark in te richten tussen het
Lateraal Kanaal en het kasteel in
Hom. Raadslid Michel Graef zegt
de haalbaarheid van het project te
betwijfelen. Hij wil dat het college van B en W van Leudal snel in
gesprek gaat met initiatiefnemer
Energieproject
Hom Duurzaam
Groen, om te voorkomen dat er onrust ontstaat in de Homer gemeenschap.
Hom Duurzaam Groen is een samenwerkingsproject
van particulieren en óndememers die tegen de
grens van Hom drie tot vijf windturbines willen neerzetten. Gisteravond werd in partycentrum De
Geer in Hom een informatiebijeen-

Windmolens.

komst gehouden waar het project
werd toegelicht. Samen Verder zegt
in principe dergelijke projecten
van harte te steunen mits ze niet
detoneren met het landschap en
op voldoende draagkracht kunnen
rekenen. Maar het windmolen park
in Hom ziet Samen Verder echt niet
zitten. 'Windmolens die zowel visueel als qua geluid overlast veroorzaken die groter is dan nodig zullen het draagvlak voor windenergie
meer kwaad dan goed doen in een
plangebied dat zo dicht bij de kern
van Hom ligt', betoogt Graef. Volgens hem zijn er veel geschiktere
locaties te vinden dan deze. Hij
refereert onder meer aan het windpark in Neer.

CDA: 'D66 frustreert zorgproject'

Peter van Melick.

De gemeenteraad van Leudal zette
gisteravond het licht op groen voor
het Samen Zorgen Huis in Baexem
door reeds eerder klaargezette bedragen door te sluizen naar de
stichtingen Mariabosch en Samen
Zorgen Huis. Het gaat in totaal om
2,2 miljoen euro die gefaseerd beschikbaar komen, afhankelijk van
de bouwwerkzaamheden.
Het had
nogal wat voeten in de aarde voordat het thema gisteravond de raadsagenda te bereikte. De CDA-fractie
liep zich het vuur uit de sloffen om
het bespreekbaar te maken in de
raad maar in het presidium waren
alleen het CDA en Samen Verder
voorstander. In een laat stadium
ging coalitiepartner Ronduit Open
alsnog overstag maar D66 en Progressief Leudal bleven tegen agendering omdat ze het spoedeisend
karakter van behandeling niet za-

gen. Dit leidde in de aanloop naar
de raadsvergadering tot boosheid
bij de CDA-fractie. 'Het is jammer
dat D66 en Progressief Leudal dit
zorgproject politiek frustreren', aldus CDA-fractievoorzitter Peter van
Melick. 'Het Samen Zorgen Huis
wacht al veel te lang op groen licht
van de politiek. Je zal maar zorgbehoevend of vrijwilliger zijn.' D66'er
Kaj Beurskens liet namens zijn
partij weten absoluut niet tegen
het project te zijn maar dat er nog
veel vragen over het Samen Zorgen
Huis niet zijn beantwoord en dat in
het collegevoorstel aan de raad de
financiële risico's onvoldoende in
kaart zijn gebracht.

D66 en PL: Schreurs moet opstappen
D66 en Progressief Leudal dienden
gisteravond tijdens de raadsverga-

dering een motie In om de wegens
omkoping veroordeelde directeur
Tilman Schreurs van de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg
(OML)definitief op non-actief te zetten. Beide partijen sluiten niet uit
dat de man weer de fout in gaat en
willen dat het college van B en W
van Leudal in het regio-overleg aandringen op zijn vertrek. Het college
weigert dit echter en bleef tot gisteravond achter de OML-directeur
staan. Van coalitiepartij Samen
Verder mocht in de raadsvergadering zelfs niet over Tilman Schreurs
worden gesproken. Opmerkelijk
was in dit verband dat Ronduit
Open, de andere coalitiepartij in
Leudal. gisteravond aankondigde
niet alleen de motie van Progressief
Leudal en D66 te steunen maar dat
zè zelf ook met een motie kwam.
In die motie werd met geen woord
gerept over Tilman Schreurs maar
ze gaf slechts aanbevelingen om te
voorkomen dat politici in Leudal
te maken krijgen met integriteitsschendingen. Eerder drong Ronduit Open bij B en W tevergeefs aan
op het houden van een openbaar
raadsdebat naar aanleiding van de
kwestie Schreurs.

'College danst naar pijpen
nieuwe notabelen'
Oppositiepartij Progressief Leudal
vindt dat het college van B en W
van Leudal zijn oren teveel laat hangen naar 'de nieuwe notabelen' en
daarbij het belang van de burgers
uit het oog verliest. Als 'nieuwe notabelen' benoemt fractievoorzitter
Joost van der Stappen grootwinkelbedrijven als Heerschap en Linders,
de
Ontwikkelingsmaatschappij

