Uitslag D66 raadpleging randweg
De raadpleging over de randweg die op initiatief van D66 Nederweert is gehouden, is afgerond. De
stemmen zijn geteld! Ruim 400 Nederweerternaren hebben hun stem uitgebracht. Van de
respondenten 1) is driekwart tegen de randweg, 2) ziet tweederde een verbetering in een rotonde
bij Boeket, 3) ervaart ruim de helft de huidige situatie bij brug 15 als ongevaarlijk en 4) voelt ruim
60% zich onvoldoende betrokken bij de besluitvorming door de gemeente.
Hoe zat het ook al weer?
De afgelopen weken heeft D66 Nederweert het initiatief genomen om de mening van inwoners van
Nederweert te peilen omtrent nut en noodzaak van de beoogde nieuwe randweg. Via een stemcode
op een flyer van D66 die bij het Weekblad van Nederweert was gevoegd, konden inwoners inloggen
op een website. Daarop stonden 4 stellingen die betrekking hebben op de randweg en het
besluitvormingsproces. Op elke stelling kon apart worden gestemd. Elk huishouden heeft een 1
stemcode gekregen. In totaal hebben 407 huishoudens op deze wijze hun stem kenbaar gemaakt.
Hieronder volgt per stelling de uitslag, te beginnen met de belangrijkste stelling.
1. Ik ben voor of tegen de randweg volgens het huidige voorstel van de gemeente.
Aantal uitgebrachte stemmen : 407
Voor : 91 (22%)
Tegen : 308 (76%)
Blanco : 8 (2%)
2. Een rotonde bij Boeket/Bredeweg zou een verbetering zijn van het huidige voorstel van de
gemeente.
Aantal uitgebrachte stemmen: 393
Voor : 260 (66%)
Tegen : 95 (24%)
Blanco : 38 (10%)
3. Ik ervaar de kruising bij Brug 15 als gevaarlijk, hier moet iets aan gedaan worden ongeacht de
komst van de randweg.
Aantal uitgebrachte stemmen: 393
Voor : 130 (33%)
Tegen : 215 (55%)
Blanco : 48 (12%)
4. Ik voel mij als burger voldoende betrokken bij de besluitvorming.
Aantal uitgebrachte stemmen: 393
Voor : 103 (26%)
Tegen : 246 (63%)
Blanco : 44 (11%)

Eerste indruk uitslag
Tobias Bastian, 1 van de initiatiefnemers van de raadpleging: “De uitslag zegt iets zegt over de
sentimenten onder de Nederweerter bevolking. Uiteraard is dit niet dé mening van alle inwoners. De
enige manier om alle inwoners te bereiken, was via een gemeentelijk referendum. Ondanks een
oproep van D66 Nederweert hiertoe tijdens de thema-raadsvergadering van 27 juni 2016 werd dit
echter geweigerd door de gemeenteraad. Niet gek dan ook dat ruim 60% thans aangeeft zich
onvoldoende gehoord te voelen. Directe inspraak van burgers is voor D66 een belangrijk thema.
Graag dank ik al diegenen die hun stem op deze wijze hebben laten horen, voor of tegen. De lokale
politiek in Nederweert is vooralsnog even niet meer aan zet. De bal ligt nu bij Provinciale Staten die in
februari besluiten of het randweg-project wordt voortgezet. D66 Nederweert gaat de uitslag daarom
bespreken met de D66-fractie in Provinciale Staten. De uitslag zal ook aangeboden worden aan alle
andere politieke fracties in Provinciale Staten.”.
Sluit je aan bij D66 Nederweert!
D66 Nederweert blijft aandacht vragen voor belangrijke thema’s die de Nederweerter bevolking
raken, en gaat daarom meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Nederweert in 2018. Heeft
u ook hart voor meer democratische besluitvorming in de Nederweerter politiek, voor minder
fijnstof, voor meer duurzaam geproduceerde lokale energie en een attractief buitengebied waar
agrarisch ondernemen en toerisme hand in hand gaan, wordt dan lid! Kijk op nederweertd66.nl voor
meer informatie of stuur een mail naar info@d66nederweert.nl.

