GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Bent u er bij?
De Stichting Bij-zzzaak organiseert
op donderdag 21 februari een informatieavond over hoe u uw tuin bij- en
vlindervriendelijk kunt inrichten. Tijdens
deze bijeenkomst komt u meer te weten
over het belang van bijen en hoe tuinen
en openbare ruimtes bij- en vlindervriendelijk ingericht kunnen worden. De
gemeente geeft dan ook een presentatie
over het afkoppelen van regenwater.
U bent van harte welkom om 19.30 uur
in Gasterij de Ontmoeting van Zorgcentrum St. Joseph in Nederweert.

34 x Kolderpin
Op maandag 28 januari werden de resultaten gepresenteerd van een informatie- en werkbijeenkomst afgelopen november over de invulling van de Kanaalzone.
Foto: Nederweert24

Inrichting Kanaalzone in beeld
Nieuwe stap in verbeteren van verbinding A2, N275, N266
Hoe kunnen we de Kanaalzone aan de
zijde van Nederweert toekomstbestendig
inrichten als er geen randweg komt óf als
er wel een randweg komt. Die vragen zijn
de afgelopen maanden met belanghebbenden, bewoners en belangstellenden
uitgediept. Op woensdag 13 maart bespreken we de resultaten met Provinciale
Staten en de gemeenteraad. De bijeenkomst is opnieuw een stap in het proces
om te komen tot een betere verkeersafwikkeling van de A2, N275 en N266.
Tweede alternatief
De provincie Limburg en de gemeente werken al jaren samen aan de verbetering van
de huidige verbinding tussen de A2, N275
en N266. Dit leidde tot een eerste alternatief, beter bekend als de randweg. Provinciale Staten gaven vervolgens opdracht om
een tweede alternatief uit te werken. Dat
moest gebeuren volgens de principes van
het Provinciaal Mobiliteitsplan.
Uitwerken bestaande tracé
In 2018 kwamen (inhoud)deskundigen
van betrokken organisaties (stakeholders) en vertegenwoordigers van lokale
belangengroepen en buurtverenigingen
(shareholders) zeven keer bij elkaar om
de opdracht uit te werken. Dat deden
ze samen met onafhankelijke bureaus
en de projectgroep. Er kwam een nieuw
alternatief dat uitgaat van het bestaande
tracé, dus de huidige N266 langs het
kanaal Zuid-Willemsvaart.
Effecten verkeersafwikkeling
Beide alternatieven moeten we op een

gelijkwaardig niveau uitwerken. Dat is de
reden dat het tracé langs het kanaal verder onderzocht is. Er is o.a. gekeken naar
de voor- en nadelen van een rotonde
bij de Schoolstraat, de aanleg van een
nieuwe langzaam verkeersbrug, de effecten voor verkeer, fietsers, voetgangers
en bewoners. Gelijktijdig vonden er twee
bijeenkomsten plaats met de bewoners
van de Molenweg. Want de verkeersafwikkelingen op de A2, N275 en N266
hebben ook effecten op deze belangrijke
toegangsweg.
Betrokkenheid
Koos Seerden van Rho Adviseurs begeleidde de afgelopen jaren de structuurvisie Kanaalzone, het opstellen van het
alternatief voor het voorkeurstracé en
het gelijkwaardig uitwerken van de gebiedsontwikkeling in de Kanaalzone bij
beide tracés. “Het gemeentebestuur en
de provincie hebben er voor gekozen om
nadrukkelijk te werken met participatie,
zowel door inwoners van Nederweert
als door stakeholders vanuit bedrijven,
organisaties en buurgemeenten.”
Complimenten
“Het project loopt al enige jaren. Dat
geldt ook voor de participatie”, zegt
Seerden. “Het valt mij op hoe betrokken
de inwoners van Nederweert zijn en de
afgelopen jaren zijn gebleven én dat zij
uiteindelijk steeds in staat en bereid zijn
om enerzijds een duidelijke mening te
hebben, maar anderzijds constructief mee
te denken en te werken aan de toekomst
van hun gemeente. Dat lijkt misschien

vanzelfsprekend, maar dat is het niet.
Daarom mijn complimenten voor de manier van samenwerken aan alle inwoners
en betrokkenen bij dit project!”
Gemeenteraad en Provinciale Staten
Wethouder Cuijpers was bij een aantal
van de bijeenkomsten aanwezig. “Het
waren goede sessies, soms emotioneel,
dat is begrijpelijk. Het gaat immers om
de toekomst van de eigen omgeving en
het gaat om de toekomst van Nederweert. Op woensdag 13 maart worden
de gemeenteraad en Provinciale Staten
geïnformeerd over de stand van zaken
van het project. Vervolgens vindt nog een
aantal onderzoeken plaats, waaronder
het opstellen van een Maatschappelijke
Kosten Baten Analyse (MKBA) voor het
nieuwe tracé en het optimaliseren van
de MKBA van het randweg-alternatief.
Daarna wordt een afwegingsnotie opgesteld met alle voor- en nadelen op een rij
voor beide alternatieven. Het is aan de
gemeenteraad om een definitief besluit
te nemen over de Kanaalzone en een advies te geven aan Provinciale Staten over
welk alternatief de voorkeur heeft.”
Planning en presentaties
Het advies over de alternatieven door
de raad staat gepland voor juli. Besluitvorming door Provinciale Staten zou dan
in september kunnen plaatsvinden. Op
www.nederweert.nl staan de presentaties en de verslagen van de bijeenkomsten over de gebiedsontwikkeling van de
Kanaalzone en van de bewonersavonden
Molenweg/Bredeweg.

Op zaterdag 2 maart begint de Vastelaovundj. Traditiegetrouw wordt
tijdens de Sleuteloverdracht in het
gemeentehuis de Nederweerter Kolderpin toegekend aan iemand die zich
inzet voor de Vastelaovundj en voor
de gemeenschap. Dit jaar al voor de
34e keer! Iedereen kan kandidaten bij
de burgemeester voordragen, vóór 20
februari 2019. In onderstaand reglement leest u wie voor de Kolderpin in
aanmerking kan komen en hoe u een
voordracht kunt doen.
Artikel 1. Doelstelling
De Kolderpin wordt jaarlijks uitgereikt
aan een Nederweertenaar die zich
verdienstelijk maakt voor de Vastelaovundj in het bijzonder en voor de
gemeenschap in het algemeen en/of in
het afgelopen jaar een serieus probleem op een ludieke wijze onder de
aandacht heeft gebracht.
Artikel 2. Samenstelling commissie
Er is een commissie onder leiding
van de burgemeester die de winnaar
aanwijst. De commissie bestaat verder
uit de voorzitter van de gemeenteraad,
het hoofd van de plaatselijke politie en
dragers van de Kolderpin.
Artikel 3. Beroepsmogelijkheden
Bezwaren tegen de uitslag kunnen
worden ingediend bij de Kolderpinwinnaar van dit jaar binnen drie dagen na
bekendmaking van de uitslag. Tijdig
ingediende bezwaarschriften worden
bij voorbaat ongegrond verklaard.
Over de uitslag wordt, behalve met de
Gezet, niet gecorrespondeerd.

Donderdag 14 februari 2019
Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente 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
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.

Artikel 4. Kandidaatstelling
Iedere inwoner van Nederweert kan,
tot enkele dagen vóór Vastelaovundj
(dit jaar dus uiterlijk op 19 februari),
gemotiveerde voordrachten aan de
burgemeester doen toekomen. In
dialect gestelde voorstellen maken de
meeste kans.
Artikel 5. Algemeen
a. Over de zaken die in dit reglement
niet zijn voorzien, beslist de in artikel 2 genoemde commissie.
b. Iedereen die zich verzet tegen dit
reglement of tegen de uitslag, verliest het recht ooit in bezit te komen
van de ‘Nederweerter Kolderpin’.
Aldus bekendgemaakt te Nederweert,
februari 2019.

Theu en Lies Smeets 60 jaar getrouwd

Sport en cultuur voor iedereen mogelijk!
De komende vier jaar gaan we nog
meer aandacht geven aan culturele
activiteiten en met name aan het onderdeel Muziek in de klas. Ook zetten
we ‘menskracht’ in op de coördinatie
van de activiteiten van de combinatiefunctionarissen. Alle inwoners moeten
de mogelijkheid krijgen om op een
laagdrempelige manier kennis te maken met sport en cultuur. De overeenkomsten met de organisaties werden
op donderdag 7 februari ondertekend
in het gemeentehuis.
De gemeente Nederweert heeft aan
het Ministerie van VWS laten weten
ook voor de periode 2019 t/m 2022 mee
te willen doen met de Brede Regeling
Combinatiefuncties. We hebben daarbij
aangegeven de formatie combinatie-

functionarissen te willen verhogen van
3,4 naar 3,9 formatieplaatsen en dit is
inmiddels ook toegekend.
Gesprekken met organisaties
Op basis van de Brede Regeling
Combinatiefuncties zijn afspraken
gemaakt met partners zoals het
onderwijs en Bengele Beweegt. Met
de kinderopvang en buitenschoolse
opvang vinden nog gesprekken plaats.
Ook zijn er gesprekken gevoerd met
de werkgevers van de combinatiefunctionarissen en de buurtsportcoach. Die
hebben geleid tot het opstellen van
samenwerkingsovereenkomsten voor
de periode 2019 t/m 2022. Bureau
Negen treedt voor die periode op als
werkgever van de sportcombinatiefunctionarissen.

Vlnr: Raoul Bakkes (Land van Horne), wethouder Koolen, Roy Simons (Bureau Negen) en Emile Florack (RICK).
Mevr. Liesbeth Vogelaar van Bibliocenter kon niet aanwezig zijn. Foto: Nederweert24

Laagdrempelig kennismaken
In de visie van de gemeente Nederweert
moeten alle inwoners de mogelijkheid
krijgen om op een laagdrempelige manier
kennis te maken met sport en cultuur.
Door de beoogde dwarsverbanden tussen
sport, cultuur, onderwijs, buitenschoolse
opvang, verenigingen, de wijk, kernen en
de buurt, wordt de sociale samenhang op
een vernieuwende manier versterkt. Ook
leesbevordering maakt daar onderdeel
van uit.
Uitvoerende handen
Maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen en culturele organisaties
moeten hieraan hun bijdrage kunnen leveren. Door de inzet van combinatiefuncties,
beweegcoach en leescoördinator kunnen
deze organisaties worden versterkt en worden de uitvoerende handen gerealiseerd.
Ondertekening van overeenkomsten
Op donderdag 7 februari werden de
overeenkomsten door wethouder Koolen
en de werkgevers Land van Horne, Bureau Negen en RICK in het gemeentehuis
ondertekend. Bibliocenter is de werkgever van de leesconsulente. Deze stichting
was verhinderd en tekent op een ander
moment.

Lies en Theu samen met hun kinderen Marian, Jo en Huub en burgemeester en wethouders.
Foto: Nederweert24

Op maandag 4 februari brachten burgemeester Evers en de wethouders Koolen
en Voss een bezoek aan het diamanten
bruidspaar Theu en Lies Smeets-Briels.
Theu
Theu komt uit een gezin van 9 kinderen
waarvan hij de op een na oudste is. Het
gezin woonde aan de Heijsterstraat. Ze
moesten op jonge leeftijd al hard werken
en Theu ging al heel vroeg van huis om
met paard en wagen de melk op te halen
bij de boerderijen in de buurt. Na een
aantal jaren in het ketelhuis bij Philips te
hebben gewerkt, ging Theu de bouw in
waar hij lang werkzaam was.
Lies
Ook Lies komt uit een gezin van 9 kinderen waarvan zij de op een na jongste is.
Ze groeide op in Schoor.
Verkering
Theu en Lies leerden elkaar kennen op

een dansavond in zaal Harmonie bij
Nieskens in Nederweert. Na een aantal
jaren verkering zijn ze op 4 februari
1959 getrouwd. Theu bouwde zijn
eigen huis op Boeket in Nederweert en
daar wonen ze nu al 60 jaar. In 1960
werd dochter Marian geboren en in
1962 en 1964 hun zonen Jo en Huub.
Hobby’s genoeg
Naast zijn werk had Theu een grote
hobby en dat was jagen. 57 jaar lang
is hij bij de jagersvereniging geweest.
Door de jaren heen is hij ook oude
tractoren gaan restaureren. Samen
met Lies heeft hij vele toertochten
met de tractor gereden. Lies is sportief
aangelegd en al 44 jaar lid van de reddingsbrigade. Ook tuiniert en fietst ze
graag.
Theu en Lies Smeets, hartelijk gefeliciteerd met jullie 60-jarig huwelijk en veel
geluk voor de toekomst!

