GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Vrijwilligersdag
De gemeente Nederweert is trots op haar
vrijwilligers. Zij verdienen meer dan een
bedankje. Dus doet u vrijwilligerswerk
in onze gemeente, dan nodigen we u
uit voor de vrijwilligersdag op zaterdag
25 mei. De werkgroep heeft weer een
mooi programma weten samen te stellen.
Aanmelden is mogelijk vanaf 15 april via
de gemeentelijke website en bij Ontmoetingscentrum De Gunnerij. Over twee
weken leest u er meer over, maar noteer
de datum alvast in uw agenda!

Handige hulp

De twee alternatieven uitgewerkt
Wegverbinding A2/N266/N275 Nederweert
Om te komen tot een goede keuze voor
de uiteindelijke optimalisatie van de
wegverbinding tussen de A2 en N266 in
Nederweert, zijn door de projectgroep
twee alternatieven gelijkwaardig uitgewerkt. Naast het randwegalternatief is
er ook een oplossing uitgewerkt waarbij
het verkeer over de bestaande provinciale
wegen blijft rijden.
Tijdens de werkbijeenkomst op woensdag 13 maart zijn gemeenteraadsleden,
Provinciale Staten (PS) en de stake- en
shareholders op de hoogte gebracht van
de uitwerking van de mogelijkheden
voor een betere verkeersafwikkeling van
de A2, N275 en N266. Ook is een toelichting gegeven op de wijze waarop aan het
einde van dit jaar een afweging wordt
gemaakt tussen de beide alternatieven.
Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Dit gebeurt in een zogenaamde maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA).
Beide alternatieven kosten niet alleen
geld, maar leveren ook maatschappelijke
baten op. Gedacht kan worden aan minder
geluid- en trillinghinder, minder luchtverontreiniging, rijtijdenwinst voor auto’s en
fietsers, verbetering van de verkeersveiligheid en mogelijkheden om de Kanaalzone
in Nederweert her in te richten.
Verkeers- en veiligheidsknelpunten
Er was veel belangstelling voor de bijeenkomst. De vragen van de raads- en
PS-leden richtten zich vooral op elementen waarvan zij het belangrijk vinden dat
deze worden meegenomen in de totale
infrastructurele en maatschappelijke plannen. Denk dan aan mogelijke verkeers- of
veiligheidsknelpunten als gevolg van de
voorgestelde maatregelen. Deze vragen
werden adequaat beantwoord aan de
hand van enkele presentaties.
Twee opties uitwerken
Voor de verbinding A2-N275-N266 was
een randwegalternatief uitgewerkt. Op
verzoek van PS is ook een nieuw alterna-

tief uitgewerkt. Dit nieuwe alternatief is
het bestaande tracé N266. Bij dit nieuwe
alternatief op het bestaande tracé wordt
geen nieuwe weg aangelegd, maar worden de knelpunten op de bestaande wegen opgelost. Het randwegalternatief en
het nieuwe alternatief zijn vervolgens op
gelijkwaardige wijze door de projectgroep
uitgewerkt. Ook de verkeersdoorstroming
bij de rotonde Nederweert-Eind en mogelijke filevorming bij de afrit uit de richting
Eindhoven, worden daarin meegenomen.
Herinrichtingsmogelijkheden beide
alternatieven
Voor beide alternatieven zijn de mogelijkheden voor aanpassing van de
infrastructuur en de herinrichtingsmogelijkheden voor de Kanaalzone in beeld
gebracht. Denk hierbij ook aan aanpassing of zelfs aanleg van (nieuwe) fietsverbindingen richting Weert. Om te lezen
bij welk alternatief welke onderdelen
kunnen worden uitgevoerd, verwijzen
we u naar onze website. Daar vindt u de
presentaties zoals deze tijdens de werkbijeenkomst zijn getoond, inclusief alle
opties en mogelijkheden.
Herinrichtingsopties Kanaalzone
Bij handhaving van de N275 en N266 op
het huidige tracé zijn er aan de Nederweertzijde minder mogelijkheden voor
herinrichting van de Kanaalzone. De
herinrichting van de Kanaalzone aan de
Budschopzijde is in uitvoering. De inrichting aan deze zijde is niet afhankelijk

van de keuze die gemaakt wordt voor
verbetering van de verbinding A2/N275/
N266. In het schema ziet u de diverse
mogelijkheden.
Wijziging kostenbegroting
De afweging van allerhande factoren
en onvoorziene omstandigheden, de
toevoeging van nieuwe maatregelen en
de indexering van kosten leiden tot kostenverhoging. Het project is in deze fase
slechts zeer globaal uitgewerkt. Er zijn
daarom nog veel onderdelen die moeten
worden onderzocht. Dit levert een aantal
risico’s op. In het verleden werden deze
risico’s niet meegenomen in de kostenramingen. De provincie rekent nu wel
de mogelijke risico’s in. Als later bij de
uitwerking blijkt dat deze risico’s zich
niet voordoen, dan worden de kosten
naar beneden bijgesteld.
Planning van besluitvorming
In de MKBA worden alle maatschappelijke
effecten, kosten en baten op een rijtje gezet. De gemeenteraad neemt op 16 april
een besluit over welke onderdelen uit de
inrichting Kanaalzone hij bij beide alternatieven wil opnemen in de MKBA. Op 9
juli besluit de raad over de Kanaalzone en
adviseert PS over één van beide alternatieven N266/N275/A2. In het vierde kwartaal
van 2019 is de besluitvorming door PS.

Uitleenpunten
Bij de uitleenpunten in De Pinnenhof in
Nederweert (0495-632033), Reigershorst
in Eind (06-20372633) en het Kerkgebouw in Budschop (0495-632684) kunt u
terecht voor het gratis gebruik van een
rolstoel of scootmobiel.
Gratis
Een verwijzing of indicatie is niet nodig
en er hoeven géén aanvraagformulieren
te worden ingevuld. U kunt het hulpmiddel zo vaak lenen als u wilt, voor
maximaal 3 aaneengesloten doordeweekse dagen of voor het weekend
(vrijdag t/m maandag). Het gebruik kost
u niets; u betaalt geen eigen bijdrage én
u hebt geen omkijken naar onderhoud
en stalling.
Rijvaardig
Iedereen die voor het eerst een scootmobiel wil lenen moet, uit veiligheids-

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.

overwegingen, verklaren dat hij/zij
rijvaardig is óf eerst een rijvaardigheidstest doen.
Thuis brengen
Het is trouwens ook mogelijk om de
hulpmiddelen buiten de uitleenpunten
om thuis te laten brengen en op te
laten halen door Medicura, via tel. 0880071100. Ook deze service kost u niets!

Basisschool Budschop krijgt 'bij'les!

Op www.nederweert.nl staan de presentaties, de herinrichtingsmogelijkheden
en uitleg over de kosten.

Herinrichting Kanaalzone
randwegalternatief
Rotonde ter hoogte van
de Schoolstraat		
Nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het kanaal
x
Wandelpad op kanaalniveau
x
Vervanging verharding provinciale
weg door groen bij ‘t Brugske
x
Woningbouw nabij het kanaal
bij ‘t Brugske
x
Verblijfsgebied Schoolstraat - Staat
x
Horecavoorziening bij Brug 15
x

nieuw alternatief
x
x
x

Een bezoekje van stemmers in de dop

De leerlingen mochten eventjes kijken bij het stembureau. Foto: Nederweert24

Een scootmobiel uit onze uitleenpool
geeft de vrijheid om er zelfstandig op
uit te gaan. Erg handig als iemand (tijdelijk) minder goed ter been is. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen of om
langs te gaan bij familie of vrienden. De
service is gratis.

Donderdag 28 maart 2019

Leerlingen van groep 7 en 8 van IKC De
Bongerd waren op woensdag 20 maart op
bezoek in het gemeentehuis. Zij zijn bezig
met het Jeelo-project ‘Leren voor later’
en dat project staat in het teken van ‘Een
verkiezing houden’. De kinderen konden
zien wat er allemaal moet gebeuren bij de
verkiezingen voor Provinciale Staten en
het Waterschap. Na een presentatie door
de burgemeester in de raadzaal, mochten ze ook even kijken in het stemlokaal.
Daarna kregen ze de mogelijkheid om
vragen te stellen aan de burgemeester.
Dat deden ze vol enthousiasme en na
afloop keken de leerlingen en de burgemeester dan ook terug op een geslaagd
bezoek. Over zes, zeven jaar verwelkomen we jullie graag als stemmers!

Lei Reemers van Stichting Bij-ZZZaak geeft uitleg aan de kinderen.

Wat zijn wilde bijen? Wat zijn de verschillen met de honingbij? Op deze en andere
vragen kregen 45 leerlingen van basisschool Budschop antwoord tijdens een
gastles van stichting Bij-ZZZaak op woensdag 20 maart. Wethouder Koolen gaf het
startschot voor dit mooie initiatief.
De kinderen van de bovenbouw waren
hiervoor uitgenodigd op zorgboerderij
Bosserhof. Hier verzorgde stichting BijZZZaak een zeer leerzame ochtend. Op
maandag 25 maart was de onderbouw
aan de beurt.
Aandacht voor de bij
De gastlessen die de stichting geeft, zijn
een gevolg van de samenwerking die is
ontstaan in het kanaalpark De Heerlijkheid in Budschop. Tijdens de ontwerpfase
van het park kwam naar voren dat er gezamenlijke interesses en belangen in het
kanaalpark zijn. Zo zag de school mogelijkheden om het park te gebruiken na de
aanleg. Stichting Bij-ZZZaak zag een kans
om met de ontwikkeling van het park
aandacht te vragen voor de wilde bij.

Recreatief en educatief
“Toen wij deze signalen kregen, hebben
we de verschillende partijen met elkaar
verbonden. En met succes. De gemeente
heeft hierbij alleen gefaciliteerd. Hoe
mooi is het dat het park naast een recreatieve functie ook al een educatieve
functie heeft”, zegt opzichter Bram
Rulkens.
Vogels en broedkasten
Naast stichting Bij-ZZZaak en de basisschool zag ook de Vogelwerkgroep
Nederweert hier kansen. Afgelopen
najaar gaf de werkgroep al een gastles
aan leerlingen van de school. Die ging
over vogels die in het park voorkomen.
Ook zijn er broedkasten beschilderd
die nu het kanaalpark opleuken en
nestgelegenheid geven voor verschillende vogels.
Stichting Bij-ZZZaak, basisschool Budschop en Vogelwerkgroep Nederweert,
bedankt voor deze mooie en educatieve samenwerking!

