
D66 in Leudal: een partij 
met nieuwe ideeën 

Dit is een speciale D66-uitgave voor de inwoners van Leudal. Sinds 
maart 2014 is D66 met twee zetels in de gemeenteraad van Leudal 
vertegenwoordigd. D66 vindt namelijk dat het anders moet in 
Leudal. Geen vriendjespolitiek meer, geen oude dorpspolitiek. Nee, 
wij staan voor een geheel nieuwe en frisse aanpak. Wat hebben we 
het afgelopen jaar bereikt? Lees het in deze folder!
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Wilma van Dommelen 
Leudals Statenlid

Wilma van Dommelen uit Horn is sinds maart 2015 Statenlid voor 
D66 Limburg. Ze heeft zich het afgelopen jaar veel beziggehouden 
met de portefeuille ‘Landbouw’. Wat zijn haar speerpunten?  

1. Toekomst van de Limburgse landbouw 
Wilma: ‘De landbouw is voor Limburg ontzettend belangrijk. Een aanzienlijk deel van ons “bruto 
Limburgs product” wordt namelijk verdiend in en rondom de agrarische sector. Toch zijn er zorgen. 
Volgens prognoses zal over 20 jaar ruim de helft van de huidige agrarische bedrijven gestopt 
zijn. Dan worden we afhankelijk van import uit landen waar men het niet zo nauw neemt met de 
regels. Denk aan vlees uit Argentinië waar de penicilline-spuitplekken zijn uitgesneden. Daarom 
wil D66 dat de provincie agrariërs ondersteunt in hun langetermijnambities. Boeren die stoppen 
met hun bedrijf, moeten begeleid worden om dit over te dragen aan de jongere generatie.’

2. Verduurzaming van de Limburgse landbouw
Wilma: ‘D66 wil de Limburgse landbouw verduurzamen. Het is zaak om te streven naar een 
goede balans tussen mens, dier en milieu. Maar het is voor agrariërs lastig om de omschakeling 
te maken van gangbare landbouw naar biologische landbouw. Gedurende twee jaar gaan de 
kosten voor de baten uit. Vaak is dit dus economisch gezien geen haalbare kaart. Agrarische 
ondernemers die kansen zien in de biologische markt moeten niet belemmerd worden 
door demotiverende en frustrerende wet- en regelgeving. Daarom heeft D66 in de provincie 
voorstellen ingediend ter stimulering van de biologische landbouw. Ook in de Tweede Kamer zet 
D66 zich hier voor in.’



Het college van B en W bezuinigt fors op de bibliotheken, 
het jongerenwerk en het muziekonderwijs. Volgens D66 
zijn dat verkeerde keuzes. Daarom komt D66 met een 
alternatieve begroting. Met meer geld voor bibliotheek, 
jongerenwerk en muziekonderwijs in Leudal. Helaas 

D66 ziet dat er in Leudal een tekort is aan sociale 
huurwoningen. Jongeren trekken steeds vaker weg naar 
de steden, omdat ze in Leudal geen passende woning 
kunnen vinden. Ook zijn er meer huurwoningen nodig voor 
vluchtelingen die hier recht op hebben (statushouders). 
D66-raadslid Kaj Beurskens schrijft er een nota over.

Het college heeft buiten de gemeenteraad om € 70.000,- 
extra subsidie gegeven aan de muziekverenigingen. 
D66-fractievoorzitter Rens Raemakers komt hier als eerste 
achter. De wethouder moet opstappen en de raad neemt 
een voorstel aan waarbij alle verenigingen in 2016 alsnog 
dezelfde subsidie als in 2015 krijgen. 

De provincies Limburg en Noord-Brabant werken samen 
om meer laadpalen voor elektrische auto’s te realiseren. 
D66 vraagt zich af: kan de gemeente Leudal ook 
meedoen met dit project? Voor iedere kern een laadpaal, 
dat is toch een mooi streven? Na raadsvragen van D66 
heeft het college er werk van gemaakt.  

Discussienota, 1 december 2015

Pleidooi voor meer sociale huurwoningen

Begrotingsvergadering, 10 november 2015 

D66 komt met alternatieve begroting

Raadsvergadering, 16 februari 2016 

Alle verenigingen evenveel subsidie

Raadsvragen, 9 april 2016

D66 wil meer elektrische laadpalen 

Wat heeft D66 in Leudal gedaan?



Wat heeft D66 in Leudal gedaan?

Het thema ‘bibliotheek’ is de afgelopen jaren zonder 
twijfel het allerbelangrijkste speerpunt voor de D66-
fractie geweest. Waarom? Omdat wij geloven dat lezen 
goed is voor de ontwikkeling van onze inwoners. Omdat 
wij de bibliotheek zien als een belangrijk verzamelpunt 
van informatie, ook in het digitale tijdperk. Omdat de 
bibliotheek een ontmoetingsplaats is voor jong én oud.  

Te vaak is de afgelopen jaren gedacht ‘zet een bibliotheek 
in de school en dan komt het wel goed’. Maar dan valt de 
professionele bibliothecaris weg, en ook de mogelijkheid 
voor ouderen om een boek te lezen of om in de bieb een 
praatje te maken. D66 wil daarom fors meer geld inzetten 
voor de bibliotheek. D66 zegt: de bibliotheek is belangrijk, 
tijd voor een blijvende investering!  

De discussie over een nieuw accommodatiebeleid is 
losgebarsten. Een werkgroep van D66 Leudal houdt zich 
een jaar lang bezig met dit onderwerp. Ondanks de krimp 
en vergrijzing ziet D66 toch kansen. Maar dan moeten er 
wel keuzes gemaakt worden: minder accommodaties, 
maar wel betere en kernoverstijgende accommodaties.

D66 bestaat 50 jaar. Daarom wordt er een D66-
fietsestafette door Limburg gehouden. De tocht komt 
ook langs in Leudal. D66 pleit regelmatig voor veilig 
fietsverkeer. Zo wil de fractie bijvoorbeeld dat er een 
fietspad komt op de Heldenseweg tussen Helden en Neer. 
Dit is een gevaarlijke weg waar auto’s erg hard rijden. 

De bibliotheek in Leudal, altijd op onze agenda

Een woord van de fractievoorzitter: 

Rens Raemakers

Notitie werkgroep, 2 mei 2016

Leden D66 komen met nieuwe ideën

Fietsestafette, 21 mei 2016

D66 pleit voor veilig fietsverkeer 



Dirk Voermans 
nieuw lid uit Roggel

Dirk Voermans (42) is 
opgegroeid in het Noord-
Limburgse Oirlo en woont 
sinds 2011 samen met 
zijn vrouw Inge in Roggel. 
Hij studeerde in Nijmegen 
(Bedrijfscommunicatie) en 
werkt al bijna 15 jaar als 
communicatieadviseur 
bij de gemeente Peel 
en Maas. Zijn vrije tijd 
besteedt hij graag aan 
zijn kinderen en in de 
sportschool.

Dirk, waarom ben je lid geworden van D66? 
D66 is voor mij dé partij die gelooft in de kracht van 
mensen zelf. Ik merk vaak dat wat de mensen voor 
zichzelf en anderen doen, effectiever is dan wat de 
(lokale) overheid voor de mensen kan betekenen. Daar 
moet je als gemeente op inspelen: bied kansen, geef 
ruimte en benut ieders kwaliteiten. D66 vult dit denken 
toekomstgericht in. 

Wat zijn je eerste ervaringen bij D66 Leudal?
Tijdens de raadsvergaderingen die ik heb bijgewoond 
viel het me op dat D66 een partij is die sterke argumenten 
gebruikt om de coalitie aan de tand te voelen. Maar, ook 
al zit D66 in de oppositie, het is geen partij die standaard 
néé zegt tegen plannen van de coalitie. Een goed plan 
wordt gesteund, en bij een slecht plan wordt keurig 
uitgelegd waarom ze het plan niet steunen. Daarnaast zag 
ik een partij die er niet voor één bepaalde doelgroep is, 
dus geen one-issue partij. Dat vind ik erg positief. 
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Steun D66 en word lid.
Vindt u dat er wat moet veranderen in Leudal? Dat de verstarde verhoudingen doorbroken 
moeten worden? Geen gouden bergen, maar realistische voorstellen en een open dialoog 
met burgers? Word lid van D66 en maak dat mogelijk! Word lid via: www.d66.nl/lid-worden 

Opmerkingen?
Wilt u reageren op de inhoud van dit blaadje? Mail gerust naar info@d66leudal.nl 
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Rens Raemakers


