GemeenteContact

samen groots, samen doen!

We wensen elkaar
een mooi jaar

Donderdag 3 januari 2019

Wij nodigen u uit voor de Nieuwjaarsreceptie op donderdag 3 januari van 19.00
uur tot 20.30 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis van Nederweert.

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728,
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl
Twitter.com/GemNederweert
Facebook.com/gemeentenederweert
06-28448431

Tijdens deze bijeenkomst reikt burgemeester Evers voor de zevende keer
de Gemeentecomplimenten uit. Deze
gemeentelijke onderscheiding is een blijk
van waardering en erkentelijkheid voor
betoonde inzet en verdiensten maar ook
als aanmoediging om vooral zo door
te gaan danwel een waardering voor
bijzondere prestaties of vernieuwend of
bijzonder ondernemerschap.
De Gemeentecomplimenten 2019
gaan naar:
Sociaal Nederweert:
de brandweerpost Nederweert
Sportief Nederweert:
de jubilerende voetbalvereniging
RKVV Eindse Boys
Ondernemend Nederweert:
Theeschenkerij Hof van Schoor

De 'In geval van nood-kaart' helpt hulpverleners in noodsituaties om snel te kunnen handelen

Inwoners gemeente Nederweert ontvangen 'In geval van nood-kaart'

Niet lang zoeken
De gemeenteraad heeft verzocht
om deze kaart onder de inwoners te
verspreiden. De kaart kan opgehangen
worden op een gemakkelijk vindbare
plaats, bijvoorbeeld bij de voordeur of
in de meterkast. Zo kunnen hulpverleners in noodgevallen snel familieleden
op de hoogte brengen en de huisarts
waarschuwen. Door de noodkaart
hoeven politiemensen, ambulancemedewerkers of brandweerlieden
niet tussen persoonlijke spullen naar

Voorbeelden
De In geval van nood-kaart biedt bijvoorbeeld uitkomst bij een zelfstandig
wonende oudere die van de trap valt,
waarbij de hulpdiensten pas na lang
zoeken door het huis de telefoonnummers van kinderen kunnen achterhalen.
Of bij een ouder echtpaar waarbij de
echtgenote niet weet waar haar man
alle belangrijke informatie bewaart.

In de steigers
De aannemer heeft opdracht gekregen,
het bouwbord is geplaatst. Waarom
wordt het werk nog niet uitgevoerd?
Metselaars daarover: “Tijdens de
restauratie wordt veel metselwerk en
natuursteen vervangen. Hiervoor wordt
de hele toren in de steigers gezet. Het
huren van de steiger is een grote kostenpost. Herstel van het metselwerk is
niet mogelijk als de temperatuur te laag
is. De kans dat dit gebeurt, is tijdens de
winter natuurlijk groot. De aannemer

Website
Op onze website www.nederweert.nl staan
de bekendmakingen onder Bestuur &
Organisatie>Bekendmakingen. Een wekelijks
overzicht van de bekendmakingen vindt u onder
Inwoners>Actueel>Bekendmakingen pdf.
E-mailservice
Een handige service is de gratis e-mailservice
Bekendmakingen. Als u zich hierop abonneert,
ontvangt u direct de meest recente lokale,
maar ook regionale en landelijke bekendmakingen per e-mail. Aanmelden is eenvoudig.
Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. U
kunt zelf aangeven welke bekendmakingen
u wilt ontvangen.

Kaarten voor in portemonnee
Bij de noodkaart zitten twee kleinere
kaartjes die in de portemonnee bij de
identiteitskaart of het rijbewijs bewaard kunnen worden voor het geval
er buitenshuis iets gebeurt. De gegevens van huisarts, een ziekenhuis waar
hij/zij bekend is en de contactpersonen
zijn dan direct paraat.

Kaarten voor contactpersonen
Verder zijn er vier kaartjes die ouderen aan hun contactpersonen kunnen
uitreiken. Hierop staan bijvoorbeeld de
telefoonnummers van buurtgenoten.
Mocht een dochter ver weg wonen en
haar oudere moeder niet kunnen bereiken, dan kan ze de buren vragen even
een kijkje te nemen. En voor de buren
zelf is het handig om te weten wie ze
kunnen bellen als er met hun buurman
of buurvrouw iets aan de hand is.

Wanneer wordt uw kerstboom opgehaald?

Veiligheid voorop
“De noodkaart helpt hulpverleners om
snelle en effectieve hulp te kunnen
verlenen”, aldus burgemeester Evers. Hij
roept de inwoners dan ook vriendelijk
op om de kaart in te vullen en op te
hangen. “Want iedere seconde telt!”

Route
Op de dag dat we uw duobak leegmaken, halen we ook de kerstboom op.
Er komen twee verschillende wagens.
Het kan dus zijn dat de kerstboom niet
tegelijk met uw duobak wordt opgehaald. De kerstboom moet uiterlijk
om 08.00 uur aan de straat liggen. De
duobak moet, zoals altijd, om 07.00 uur
klaar staan. U kunt uw kerstboom ook
naar de milieustraat aan de Graafschap
Hornelaan in Weert brengen.

Restauratie Lambertustoren vanaf april 2019 daadwerkelijk van start

De projectleider doelt onder meer op
de vergunningenprocedures en tal van
onderzoeken die daarvoor gedaan moesten worden. “Wettelijke verplichtingen
waar we ons aan te houden hebben.”
Nu alle procedures doorlopen zijn kan
het stoplicht op groen.

Mogelijkheden voor het inzien van de officiële
bekendmakingen.

belangrijke gegevens te zoeken.

Aannemer Laudy volop bezig met voorbereidingen
Op 5 september gaven we de opdracht
aan aannemer Laudy om de restauratie
van de Lambertustoren te restaureren.
Het bouwbord dat de klus aankondigt is
onlangs geplaatst. "Een kleine mijlpaal
omdat daarmee een lange tijd van
voorbereidingen afgesloten is", aldus
projectleider John Metselaars. "Het
lijkt of er de laatste maanden weinig is
gedaan, maar achter de schermen is juist
veel gebeurd."

De openingstijden staan op onze website.

Geen internet
Als u niet de beschikking heeft over internet,
dan kunt u de bekendmakingen inzien op de
computer in de publiekshal van het gemeentehuis. Is dit voor u vanwege een fysieke beperking niet mogelijk, dan kunt u het wekelijks
overzicht op verzoek toegestuurd krijgen.
Belt u dan even met ons Klant Contact Centrum,
tel. 0495 - 677111.

Als elke seconde telt...
Inwoners van onze gemeente ontvangen in de eerste week van januari de
In geval van nood-kaart. Het is belangrijk dat hulpverleners bij calamiteiten
snel de telefoonnummers van familieleden en medische gegevens kunnen
vinden. Met de noodkaart is deze
informatie zo voorhanden.

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

wacht daarom met de werkzaamheden
tot na de winterperiode. Mocht de vorst
invallen, dan is het risico namelijk groot
dat de steiger een lange periode niet
gebruikt wordt. Dit is erg duur.”

trouwen in dat de aannemer de restauratie tot een goed einde brengt. Hierna
zullen we het werk feestelijk opleveren”,
aldus burgemeester Evers.

15 dec 2019 is de restauratie klaar
Op 15 december 2019 is het werk hoe
dan ook klaar. “We hebben er alle ver-

Geen kluit
Wij verzoeken u dringend géén kerstbomen aan te bieden waarbij aan de

kluit nog zand, een jute zakje, (plastic)
pot of spijkers zitten. Deze worden
niet meegenomen. De stam mag niet
dikker zijn dan 10 cm. De ophaalronde
is alléén bedoeld voor kerstbomen en
niet voor overig snoeiafval. Dit afval
wordt dan ook geweigerd.
Geen verzamelplaatsen
Wij willen u vragen de kerstboom voor
uw eigen deur aan te bieden en niet
op één plaats in uw straat te verzamelen.
Buitengebied
Inwoners van het buitengebied kunnen hun kerstboom in de ophaalweek
naar de gemeentegarage brengen.
Buiten de bebouwde kom worden
dus geen kerstbomen opgehaald. De
gemeentegarage ligt aan de Gutjesweg 2. U kunt er terecht op dinsdag en
donderdag van 08.00 tot 12.30 uur.
Meer weten? Belt u dan met de
gemeente, tel. 0495 677 111.

Thuisadministratie van start in Nederweert
Inwoners van gemeente Nederweert
kunnen voor hulp bij hun administratie
terecht bij Stichting Vrijwillige Administratieve Ondersteuning Weert e.o.
(VAO). Vorige maand ronde een groep
vrijwilligers hiervoor met succes een
opleiding af.

Voorbereidingen
Volgens de projectleider wordt achter de
schermen flink doorgewerkt. De tijd tot 1
april gebruikt de aannemer om het werk
voor te bereiden. “Er moet namelijk nog
veel gebeuren: de werkzaamheden worden gepland, onderaannemers worden
gecontracteerd, er worden proefmonsters gemaakt voor de verschillende baksteen- en natuursteensoorten, er moeten
materialen besteld worden, etc.”
Officiële start
De start van de daadwerkelijke restauratie is natuurlijk een historisch moment. Zodra de aannemer echt van start
gaat, schenken we hier dan ook extra
aandacht aan”, aldus de projectleider.
“Dit doen we samen met de Provincie
Limburg, het BPD Cultuurfonds en het
Comité Herstel Lambertustoren. Zij
dragen in belangrijke mate financieel bij
aan deze restauratie.”

Van maandag 7 t/m vrijdag 11 januari kunt u uw kerstboom weer laten
ophalen door de gemeente. Binnen
de bebouwde kom worden de kerstbomen vanaf 08.00 uur huis-aan-huis
opgehaald. Inwoners die buiten de
bebouwde kom wonen, kunnen hun
kerstboom naar de gemeentegarage
brengen.

De restauratie wordt mede gesteund
door:

De vrijwilligers van de thuisadministratie helpen inwoners aan huis met het
op orde brengen, verwerken en bijhouden van hun administratie. Zo krijgen
zij meer inzicht en grip op hun inkomsten en uitgaven, waardoor schulden
voorkomen kunnen worden. Ook als er
schulden zijn, kunnen vrijwilligers extra
ondersteuning bieden bij het opstarten
van een schuldhulpverleningstraject.
Of ze vormen een steuntje in de rug
tijdens of na het schuldhulpverleningstraject.

Comité Herstel Lambertustoren

Laat het niet liggen
Een echtscheiding, overlijden, gezondheidsproblemen, het verlies of
verandering van werk, allemaal nare
zaken waar niemand graag mee te
maken krijgt. Soms schiet de financiële

administratie er dan bij in. Voordat iemand er erg in heeft, kunnen schulden
ontstaan. Door het niet te lang te laten
liggen én hulp in te schakelen, kan dat
voorkomen worden.
Gratis
Vanaf nu kunnen inwoners uit de gemeente Nederweert een beroep doen
op de vrijwilligers van VAO. Zij kunnen
helpen bij het op orde brengen en bijhouden van de post, bij het aanvragen
en controleren van toeslagen en het
in beeld brengen van inkomsten- en
uitgavenpatroon. Doel van een VAO
traject is dat iemand het na verloop
van tijd weer zelf kan en gaat doen
en grip heeft op zijn administratie. De
hulp is gratis.
Twijfel niet
Twijfel niet en neem vrijblijvend contact op met VAO via info@vaoweert.
nl of 06 22787418. Alle vrijwilligers
zijn opgeleid, hebben een contract
met geheimhoudingsplicht getekend
en ze beschikken over een Verklaring
Omtrent Gedrag.

