
Beste mensen, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief inzake de raadsvergadering van 1-2-2018. 
Het was een korte vergadering. Er stond maar 1 bespreekpunt op de agenda en dat was de 
Parkeerbelastingverordening 2018 en aanverwante stukken. 
 
Een technisch stuk dat uiteindelijk ontaarde in bijzaken. Bijzaken maar niet minder belangrijk, althans 
zoals door de VVD werd beweerd. De VVD stelt dat tweerichtingsverkeer op Eiteren door een eerder 
raadsbesluit is bekrachtigd. 
 
De PvdA trekt deze bewering in twijfel omdat in het desbetreffende raadsvoorstel gevraagd wordt 
om onderzoek en ook de bewoners hierbij te betrekken en pas naar aanleiding van de bevindingen 
tot een beslissing te komen met een voor te leggen nieuw raadsvoorstel. 
 
De PvdA is altijd tegen het openstellen van snelverkeer op Eiteren via beidde kanten geweest, gelet 
op de veiligheid bij het Brandspuithuisje maar ook op het eventueel realiseren van een fietsstraat 
vanaf de Panhoven-Eiteren voor het schoolgaand fietsverkeer. Dat vanaf het Brandspuithuisje de 
parkeergarage beter benut gaat worden,  zou de argumentatie van de VVD zijn. 
Echter, om van die richting de parkeergarage te moeten aanrijden, is ons inziens gevaarlijk voor het 
andere verkeer en nauwelijks fatsoenlijk aan te rijden. Enfin, dit onderwerp komt zeker nog eens 
terug in de Raad. Uiteindelijk werd het desbetreffende raadsvoorstel aangenomen met een 
tegenstem van de LDIJ. 
 
Verder zijn er twee moties mede ingediend door de PvdA. 
 
De statiegeldalliantie: Momenteel zijn circa 29 gemeenten aangesloten middels een alliantie om de 
overheid op te roepen structurele oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-
flessen en blikjes en deze vormen van afval te recyclen. Het is een stimulans deze flessen in te 
leveren en niet zo maar in openbare ruimte achter te laten. 
 
CDA vond het landelijke politiek en stemde tegen. VVD was verdeeld met haar stemming. 
Alle andere partijen hebben ingestemd  met het voorstel en het is dus aangenomen. 
 
Humaan Kinderpardon: 
 
Het College bij staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze 
groep kinderen (ongeveer 400) door bijvoorbeeld versoepeling van het meewerkcriterium van het 
Kinderpardon. Helaas stemden CDA, LDIJ en VVD tegen deze motie waarmee de motie niet 
voldoende steun kreeg. 
 
Tenslotte kwam de VVD nog met een initiatiefvoorstel dat die naam nauwelijks mag hebben. 
Maar goed, het was een idee/overweging om een onderwerp onder de aandacht te brengen. 
Het gaat over de staat van Vingerhoekhof in de binnenstad. 
Voor degene die niet weten waar het is; de parkeerplaats in de binnenstad met de beveiligde 
fietsenstalling. Dit onderwerp komt terug bij de eerstvolgende commissievergadering van Ruimte. 
 
U bent weer geheel op de hoogte, 
 
Jeanette de Neijs 
 


