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Voorzitter, u zou nog terugkomen op de 250.000 euro vanwege de gemeentelijke website. Omdat wij 
uw schriftelijke reactie helaas nog niet ontvingen bij deze nogmaals de vraag om tekst en uitleg. 

Dat u volgend jaar geen specifiek geld vrijmaakt om leegstand aan te pakken en te bestrijden vinden 
wij onbegrijpelijk. Een raadscommissie die op meerdere momenten daarvoor vurig pleitte hebt u 
kennelijk nog steeds niet goed genoeg begrepen. 

Wij pleiten er voor dat u succesvolle leegstandsaanpak voortzet en daarbij genoemde succesvolle 
initiatieven voortzet. 

Opmerkelijk is het gezwabber van de Mijnwater wethouder. Daar waar deze eerst aangaf informatie 
uit een business case te hebben vertelde deze gisteren, toen het hem kennelijk te heet onder z’n 
voeten werd en hij een fiks probleem zag opdoemen, de informatie via de Mijnwater BV te hebben 
gekregen. 

Een opmerkelijke zaak meneer de voorzitter. 

Onze stad zit in zwaar weer terwijl het erop lijkt dat het de komende jaren er zeker niet beter op zal 
worden. U bezuinigd fors en verhoogd tegelijkertijd de lasten. Over lastenverhogingen zijn ook wij niet 
te spreken. Om ons voor dergelijke zaken aan u zijde te krijgen zult u echt uit een ander vaatje 
moeten tappen. 

Heerlen danst al jaren op het slappe koord en balanceert zich suf om in evenwicht te blijven. De 
circustent lijkt reeds verkocht terwijl ook het vangnet allang via marktplaats van de hand is gedaan. 

Dat wij ons grote zorgen maken is u inmiddels wel duidelijk.  

Deze begroting door de raad krijgen is een hele klus. Laten we bezien hoe u in deze termijn die klus 
denkt te kunnen klaren.  

Overigens: zowel de parkeerlasten, begraafrechten en afvalstoffenrechten kunnen niet op onze 
instemming rekenen. Ook die lasten achten wij te hoog. 

 


