Roermond sportief?
In sportief opzicht lijkt
Roermond het goed
te doen. In 2009 stelde
Roermond zich met succes kandidaat voor, jawel,
het wereldkampioenschap houthakken. Mede
dankzij de goede internationale bereikbaarheid,
ook vanuit omliggende
vliegvelden, werd Roermond na een spannende strijd verkozen en vond op 6 september jl. een heus spektakel plaats. Door de pers
werd de prestatie van de Vlaming David
Berg als zeer indrukwekkend omschreven
die in staat bleek te zijn met een motorzaag in
zes seconden (!) een dik blok hout tot diverse
houtschijven te verzagen.
Maar het kan niet op. Sportservice Roermond
- een orgaan dat namens de gemeente sportactiviteiten organiseert voor de Roermondse
jeugd - heeft met succes een record weten bij
te schrijven in het befaamde Guiness Book
of Records. Op maandag 12 september jl.
hebben ruim 3200 Roermondse basisschoolleerlingen gelijktijdig gesprongen op een
skippybal. De gemeente speelde in meerdere
opzichten weer een glansrol. Want de skippyballen werden door de gemeente betaald
en zonder de inspirerende leiding van de
ook enthousiast meespringende wethouder
IJff zou het record mogelijk niet behaald zijn.
Mijn dochter Madelief wenste ’s avonds alleen de avondmaaltijd te nuttigen, zittend op
een skippybal. De gemeente heeft haar doel
dus meer dan bereikt.
Op sportief vlak zit het dus ook wel goed
bij de gemeente Roermond. Of kan het nog
beter?

kaart gratis aan de burger
moeten verstreken. Ze
mogen daarvoor geen
leges meer rekenen. Dit
omdat burgers zich op
allerlei terreinen moeten
identificeren, in feite ter
voorkoming van fraude.
Omdat dit met name een
overheidsbelang is, moet
de overheid er zelf ook maar voor opdraaien,
zo is - heel kort gezegd - de redenering.
En natuurlijk is een discussie over terugbetaling van een in het verleden betaalde ID
begonnen. Mij is gebleken dat het terugbetalingsbeleid per gemeente verschilt. Sommige
gemeenten trekken zuinigjes de grens bij zes
weken voor 9 september jl., andere gemeenten zijn ruimhartiger en gaan terug tot 26 augustus 2010. Roermond behoort zowaar tot
de categorie “gulle gemeenten”. U krijgt in
Roermond uw geld terug indien uw ID op 26
augustus 2010 of later is afgegeven.
Wat mij betreft blijft de datum 26 augustus
2010 arbitrair en is deze zelfs onredelijk en
oneerlijk. Ook de burgers die voor 26 augustus 2010 een ID hebben aangeschaft hebben
immers ten onrechte betaald voor een dienst
die gratis behoort te zijn.
Ik doe hierbij een klemmend beroep op de
gemeente Roermond: betaal terug aan alle
burgers die de afgelopen 5 jaar op eigen kosten een ID hebben aangeschaft. Er is dan aansluiting bij de wettelijke verjaringstermijn.
Ergens moet natuurlijk een grens worden
getrokken.
Dat zou pas echt sportief van de gemeente
Roermond zijn!

Dronkers
& Dronkers
Dronkers
& Dro

Op 9 september jl. heeft de Hoge Raad beslist dat gemeenten voortaan een identiteits-
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