GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Rode potlood
Op woensdag 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. Op onze website
staat een speciale verkiezingspagina. U
vindt daar o.a. informatie over het verzoek om een kiezerspas, een volmacht
en waar u kunt gaan stemmen. In het
Gemeente Contact leest u binnenkort
meer over de komende verkiezingen.
		

Gaat u prokkelen?
In januari werd in het gemeentehuis
van Nederweert de provinciale Prokkelnetwerkbijeenkomst gehouden, ter
voorbereiding op de Prokkelweek.
Prokkel
Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder
verstandelijke beperking. Dit jaar is
de Prokkelweek van maandag 3 t/m
zaterdag 8 juni.
Rond (een deel van) het gemeentehuis leggen we een klimaatbestendige groenvoorziening aan. De wadi’s gebruiken we om het regenwater van het dak op te vangen.
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Voorbereid op de toekomst
Nederweert aan de slag met het klimaatadaptatieplan
Terugkijkende op het afgelopen jaar
is dit een jaar van extremen. Een zeer
zware storm in januari, zeer koud en
droog in februari, een warm voorjaar
met in mei op veel plaatsen in Nederland wateroverlast, gevolgd door een
zeer warme en extreem droge zomer
en najaar. Omstandigheden waar we in
de toekomst steeds vaker mee moeten
dealen. Op maandag 21 januari zijn we
aan de slag geweest met vraagstukken
over klimaatverandering en wat dat zou
betekenen voor Nederweert. Het doel
is het maken van een klimaatadaptatieplan.
Een aantal afdelingen van onze gemeente zat aan tafel met de GGD, de
Veiligheidsregio, het Waterschap, de
Woningvereniging, dorpsraden, ondernemers en politieke partijen. De dag
stond vooral in het teken van bewustwording, draagvlak en ambitie.
Klimaatadaptatieplan		
De gemeente Nederweert gaat een
strategisch klimaatadaptatieplan maken ter voorbereiding op de klimaatverandering. Het plan gaat hoofdzakelijk over het stedelijk gebied. Voor het
landelijk gebied, dat al de gevolgen
van klimaatverandering heeft onder-

vonden in de vorm van extreem droge
akkers afgelopen zomer en natschade
in 2017, lopen aparte projecten met
diverse partijen.
Nadenken over aanpassingen
Klimaatverandering en de gevolgen
ervan kunnen we niet tegenhouden.
Wel moeten we nadenken over hoe
we onze omgeving willen inrichten en
hoe we ons als gemeenschap willen
aanpassen (adapteren) aan de gevolgen
van klimaatverandering. We hebben
het dan niet over meer windmolens of
zonneparken. Nee, het gaat hier om
de thema’s wateroverlast in stedelijk
gebied, droogte en hittegolven (hittestress).
Riool
We merken bijvoorbeeld dat het riool
niet altijd meer het water direct kan afvoeren waardoor meer water op straat
komt dan we voorheen gewend waren.
Daar moeten we iets mee. Grotere rioolbuizen aanleggen is niet de oplossing.
Zeker niet omdat de natte periodes
worden afgewisseld met droge periodes. In die droge periodes hebben we
het schone regenwater dat we anders
in de natte periodes via het riool kwijt
raken juist hard nodig.

Oplossingen
De oplossingen zijn deels te zoeken in
aanpassingen aan het rioolstelstel en de
publieke ruimte. Dat kan betekenen dat
dit gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de
inrichting van het park of plantsoen bij u
om de hoek, de parkeerplaats bij de supermarkt of de inrichting van uw straat en uw
eigen tuin. Op welke manieren kunnen we
ons het beste aanpassen, welke beleidsmatige keuzes moeten we maken en wat
voor beleid hebben we hiervoor nodig?
Hoe nu verder?
In een tweede werkbijeenkomst zullen
we met partijen gaan werken aan wat
we ambtelijk moeten veranderen, wat
andere partijen kunnen doen en hoe we
alle inwoners en bedrijven hierbij kunnen
betrekken. Denk hierbij aan ingrepen in
de openbare ruimte, anders bouwen voor
bepaalde doelgroepen, meer groen en
minder verharding in het stedelijk gebied
(ook bij bewoners).
Gevolgen te zien op klimaatatlas
Hoe kwetsbaar Nederweert is voor wateroverlast, hittestress en droogte kunt u
bekijken op de verschillende themakaarten op: https:\\wpn.klimaatatlas.net. We
houden u uiteraard op de hoogte van het
strategische klimaatadaptatieplan.

Overschrijdingen fijnstof: van 10 naar 7
Op 28 december 2018 is de Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor
het houden van landbouwhuisdieren
gepubliceerd. In de lijst staan veehouderijbedrijven waarvan bij de jaarlijkse
monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL) is gebleken dat ze een overschrijding veroorzaken of dreigen te
veroorzaken van één of meer van de
grenswaarden voor fijnstof (PM10). In
onze gemeente staan deze bedrijven
bekend als ‘fijnstof knelpunten’. Het
aantal Nederweerter bedrijven op deze
lijst is afgenomen van 10 naar 7.
Berekening
Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan
van de resultaten van de berekeningen
die het RIVM heeft uitgevoerd voor de
NSL Monitoring 2018. Deze monitoring
vindt jaarlijks plaats onder verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, op basis van de door
de gemeente- en provinciebesturen
verstrekte zo recent mogelijke gegevens.
Verschil ten opzichte van vorige lijst
Op de lijst van december 2017 stonden

10 bedrijven. Nu zijn dat er 7. 4 Bedrijven komen niet meer op de lijst voor.
1 Bedrijf is toegevoegd. De verschuivingen in de lijst komen voornamelijk door
wijziging in de achtergrondconcentratie. Deze wordt onder andere gebaseerd
op de meteorologische omstandigheden
(het weer) en het gehouden aantal
dieren volgens de mei-tellingen van het
voorgaande jaar.

door het ministerie werden aangemerkt als overschrijdingssituatie.
Zij kwamen uit de Monitoring van
het NSL naar voren als bedrijf dat een
bijdrage levert aan een overschrijdingssituatie. Deze bedrijven zijn niet
de hoofdbron van de overschrijding,
maar kunnen wel bijdragen aan het
oplossen van de overschrijdingen van
andere bedrijven.

Voorbereidingsbesluit
De gemeenteraad heeft op 5 juli 2018
een voorbereidingsbesluit genomen
voor 14 overschrijdingssituaties fijnstof.
Het voorbereidingsbesluit is genomen
om ontwikkelingen voor deze bedrijven tijdelijk te bevriezen. Door het
voorbereidingsbesluit is het op de 14
locaties tijdelijk niet toegestaan om
het aantal dieren kippen, kalkoenen of
eenden uit te breiden. Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur
van een jaar.

Ook deze bedrijven zijn dus opgenomen in het voorbereidingsbesluit. Uit
nadere berekeningen van het ministerie van I en W komt naar voren dat
met name maatregelen nodig zijn bij
de bedrijven op de vergunningplichtige lijst om de overschrijdingssituaties
op te lossen.

Vergunningplichtige lijst
Naast de bedrijven op de vergunningplichtige lijst zijn in het voorbereidingsbesluit veehouderijen opgenomen die

Gesprek met knelpuntbedrijven
Dit jaar gebruiken we om het gesprek
aan te gaan met de knelpuntbedrijven
om een oplossing te zoeken voor de
overschrijding. We richten ons daarbij
met voorrang op de 7 bedrijven die op
de decemberlijst staan en individueel
een overschrijding van de normen kunnen oplossen.

Doet u mee?
Stichting Prokkel stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren én
mensen met een verstandelijke beperking om samen iets te doen tijdens de
Prokkelweek: één week in het jaar als
voorbeeld en inspiratie voor de rest
van het jaar. Wilt u, uw organisatie
en/of bedrijf hierin iets betekenen?
En kon u niet aanwezig zijn op de
netwerkbijeenkomst? Kijk dan op
onze website voor inspirerende voorbeelden.
Aanmelden
Hebt u een leuk idee en gaat u daarmee aan de slag? Vergeet dan niet uw
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De openingstijden staan op onze website.
Mogelijkheden voor het inzien van de officiële
bekendmakingen.
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.
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.

Prokkel aan te melden op de activiteitenkalender van de Prokkelweek. Via
www.prokkel.nl/aanmelden. Hierdoor
maakt uw initiatief ook kans op een
Zilveren en/of misschien wel de Gouden Prokkel!
		

Uw duobak herkennen? Plak een sticker
Het is een wekelijks terugkerend ritueel:
inwoners die na het legen van de afvalbakken moeite hebben om ‘hun eigen
bak’ terug te vinden. Ze bellen dan met
het Klant Contact Centrum (KCC) met de
vraag hoe ze hun bak kunnen herkennen. Het meest eenvoudige is om zelf
een sticker op de container te plakken.

Zeker als de containers in grotere groepen bij elkaar staan, is dat handig.“

Uit de telefoontjes en de vragen blijkt
dat veel inwoners denken dat de kleine
sticker met adres en streepjescode op
de buitenkant van de duobak gekoppeld is aan het huisadres.
Zelf een sticker plakken
“Dat is niet het geval”, zegt Gerda Bijlmakers, medewerkster van het KCC. “Er
zit een chip in de duobak die de koppeling vormt met het wegen van het afval.
De sticker heeft verder geen functie.”
“Als inwoners hierover bellen, en dat
gebeurt regelmatig, dan geven wij aan
dat ze zelf een ‘herkenningsteken’ op
de duobak mogen plaatsen.

Belastingaanslag valt in de bus
BsGW verstuurt het gecombineerde
aanslagbiljet voor de gemeentelijke
belastingen, de waterschapsbelastingen
en de WOZ-beschikking vanaf eind januari verspreid over meerdere dagen. Dit
onder andere om klantreacties beter te
kunnen verwerken. De aanslagbiljetten
worden uiterlijk 28 februari bezorgd.
Vervaldata voor dagtekening januari
Als u de aanslag in januari heeft ontvangen, dan wijzigen automatisch ook
de vervaldata en daarmee de betaaltermijnen. Voor inwoners die automatische
incasso hebben, worden de bedragen
in 10 termijnen van februari tot en met
november geïnd. Kiest u niet voor automatische incasso, dan zijn de vervaldata
28 februari en 31 maart.
Vervaldata voor dagtekening februari
Voor de aanslagen met dagtekening
februari verandert er niets. De verval-

data blijven hetzelfde als altijd, namelijk
31 maart en 30 april. Bij automatische
incasso worden de bedragen in 10 termijnen van maart tot en met december
geïnd.
BsGW
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen verzorgt het
heffen en het innen van de belastingen
namens het Waterschap Limburg en 28
gemeenten, waaronder ook onze gemeente. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met BsGW. U kunt daarvoor terecht op de website www.bsgw.nl.
Met DigiD logt u in op uw persoonlijke
pagina. Uiteraard is het ook mogelijk om
te bellen, tel. 088-8420420. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u
belt. Dit kan op werkdagen van 09.00 tot
17.00 uur. Wilt u schriftelijk reageren?
Stuur uw reactie dan naar BsGW, Postbus
1271, 6040 KG Roermond.
			

