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samen groots, samen doen!

Korte weetjes
Hoe is er gestemd?
Op donderdag 23 mei zijn de Europese
Parlementsverkiezingen. De voorlopige
uitslagen mogen op zondag 26 mei
vanaf 23.00 uur gepubliceerd worden.
Op onze website kunt u dan terecht
voor alle uitslagen in de gemeente
Nederweert en de processen-verbaal N10
en N11. Alle stukken liggen ook ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis vanaf maandag 27 mei.

Op de tribune met trappen aan het water is het heerlijk vertoeven.

Tijd voor een feestje!
Kanaalpark De Heerlijkheid Budschop is klaar
Het is zover. U kunt gaan genieten
in het mooie Kanaalpark De Heerlijkheid Budschop. Na maanden van hard
werken, heeft aannemer Van Esch het
werk opgeleverd. En dat mag gevierd
worden. We doen dat op vrijdag 24
mei vanaf 13.00 uur met een gevarieerd programma voor jong en oud. Om
18.30 uur vindt de opening plaats door
burgemeester Evers en wethouder Cuijpers, samen met Scouting Nederweert.
We verklappen nog niets, maar spectaculair wordt het zeker.
“We vinden het erg belangrijk dat het
park goed gebruikt wordt door de bewoners. Daarom hebben we tijdens de
voorbereiding veel overleg gevoerd met
bewoners, dorpsraad, basisschool en natuurverenigingen. Ook hielden we twee
informatieavonden”, aldus projectleider
John Metselaars.
Wensen ophalen
“Hiermee haalden we veel wensen op
die we in het ontwerp hebben verwerkt. De kinderen van de basisschool
werkten zelfs mee bij de aanleg van
het park. Zo plantten ze tijdens de
Boomfeestdag een aantal bomen om
een bijenroute van de school richting
het park aan te leggen, met hulp van
Stichting Bij-ZZZaak. Ook de Vogelwerkgroep Nederweert was erg betrokken
en verzorgde gastlessen op school. De
kinderen hebben vele vogelkastjes beschilderd, beschikbaar gesteld door de
gemeente en opgehangen door aannemer Van Esch. En pachter Graad Peeters

stak samen met vrijwilligers veel tijd in
het verfraaien van zijn paardenstal en
wei”, vervolgt opzichter Bram Rulkens.
Initiatieven blijven welkom
Het park biedt nog voldoende ruimte
om zelf initiatieven te ontwikkelen. Zo
hebben we ter hoogte van de Julianastraat een paar heuveltjes aangelegd
waar de jeugd een crossbaantje kan maken. Ook is er ruimte vrijgelaten waar
bewoners bijvoorbeeld dorpstuintjes of
een jeu de boulesbaan kunnen aanleggen. In de wadi’s van Merenveld is de
jeugd al druk aan de slag gegaan met
het bouwen van hutten.
Een park door en voor de bewoners
Daarnaast lenen de velden, het kleine
en grote podium en het brede asfaltpad zich goed voor het organiseren van
evenementen. Denk hierbij aan bootcamps, rommelmarkten, voorstellingen/
optredens en hardloopwedstrijdjes. De
vele bankjes en picknicktafels, het grote
podium met tribune aan het water en
de twee ‘nesten’ op de oever van het
kanaal kunt u gebruiken om even uit
rusten of te picknicken. Hierdoor wordt
het een park van ons allemaal!
Van springkussen tot bootcamp
Wat staat er allemaal op het programma tijdens de opening op vrijdag 24
mei? Van 13.00 tot 15.00 uur gaan de
leerlingen van basisschool Budschop gezellig picknicken in het park, mede mogelijk gemaakt door bakkerij Tommie.
Kinderen kunnen lekker springen op

een springkussen dat open is van 15.00
tot 18.30 uur. Ook rond de paardenwei
is vanalles te doen voor de jeugd. En
wat te denken van een bootcamp? Om
14.30 uur kunt u gratis meedoen aan
deze clinic, verzorgd door personal trainer Richard Haex. Dus sportkleding aan
en zorg dat u erbij bent.
Spectaculaire opening
Om 18.30 uur volgt de officiële opening
door burgemeester Evers en wethouder Cuijpers. Jeugdharmonie St. Joseph
en De Coconblazers zorgen voor de
muzikale omlijsting. Gelegenheid voor
een hapje en een drankje is er ook bij
de stand van restaurant Diverso. IJssalon
Florence is aanwezig met een ijskar.
Bedankt!
We willen dorpsraad Budschop, basisschool en leerlingen, Scouting Nederweert, jeugdharmonie St. Joseph, De Coconblazers, Graad Peeters, Richard Haex,
bakkerij Tommie, restaurant Diverso en
ijssalon Florence hartelijk bedanken voor
hun bijdrage aan deze opening. Niet alleen het park, maar ook de festiviteiten
zijn er gekomen dankzij de bewoners.
Ruimte voor iedereen
Tot slot wensen we iedereen veel
plezier op de openingsdag. En daarna
natuurlijk ook als u naar het park komt.
Wandelen, zitten, picknicken, spelen,
sporten, tuinieren, evenementen
bezoeken. Het kan hier allemaal. We
hebben er een mooie plek bij in onze
gemeente!

Mahmoud als inspirerend voorbeeld
Samen groots, samen doen!
Verschillende partijen werkten samen
om dit inburgeringstraject tot een
succes te brengen. In de eerste plaats
natuurlijk de gemotiveerde inburgeraar
Mahmoud Alahmad Abo Ali zelf. Maar
ook Werk.Kom en de vrijwilligers van
Vluchtelingenwerk hebben veel gedaan. Zo kreeg Mahmoud les in de Nederlandse taal op de locatie in Weert.
Het team van Nederweert zorgde voor
de maatschappelijke begeleiding. En
ook taalcoach en tevens buurman Mat
Knapen hielp Mahmoud met het integreren.
Docente Marlies Heijmans en Mahmoud Alahmad Abo Ali. Foto: Meike Baljon

Mooie voorbeelden ter inspiratie voor
anderen. Die zijn er genoeg in onze gemeente. Zoals het verhaal van inwoner
Mahmoud Alahmad Abo Ali uit Syrië.
Zijn inburgeringstraject is zeer succesvol verlopen, mede dankzij Werk.Kom
en Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland.
Mahmoud werkt nu als tegelzetter en
is blij met deze nieuwe kans.

Met medewerking van de gemeente
Nederweert kreeg Mahmoud een
leerwerktraject bij Aannemingsbedrijf
en Tegelhandel Wijen B.V. Inmiddels
werkt hij als tegelzetter bij deze maatschappelijk verantwoorde ondernemer
uit Nederweert. Mahmoud: “Ik vind
het erg leuk dat ik mijn beroep nu ook
in Nederland kan uitoefenen”.

Voorbeeld
Dit inburgeringstraject is een prachtig
participatievoorbeeld. Wellicht maakt u
nog eens kennis met Mahmoud ergens
in het Nederweertse.
We wensen Mahmoud veel succes en
een mooie toekomst hier voor hem en
zijn gezin!

College komt naar Nederweert-Eind
In Nederweert-Eind stappen burgemeester en wethouders op donderdag
23 mei op de fiets voor hun derde collegetour. De ontvangst door de dorpsraad is om 18.00 uur in basisschool De
Tweesprong. Daarna fietsen leden en
inwoners langs een aantal locaties zoals
de tennisclub, Tiskeswej en seniorenwoningen. Iedereen is uitgenodigd om
mee te gaan. Op elke locatie kunt u
aansluiten. De precieze tijden staan op
www.nederweert.nl. Rond 21.00 uur is
het bezoek afgelopen.
Raad vergadert
Op dinsdag 28 mei vergadert de
gemeenteraad om 19.00 uur in de raadzaal. Op de agenda staat o.a. de vaststelling van het bestemmingsplan Centrum locatie Burgemeester Hobusstraat,
Nederweert. De planologische regeling
maakt de ontwikkeling van het centrumplan mogelijk, in combinatie met
het verlenen van de omgevingsvergunning voor de realisatie van een supermarkt met commerciële ruimte (apotheek) in de ‘plint’ met daar bovenop
29 appartementen. Ook de nota Samen
aan de slag wordt behandeld. Hierin
staat beschreven hoe we gezamenlijk
bijdragen aan de veranderingen in het
sociaal domein. Dit doen we door een
zgn. waardengedreven samenwerking.
We handelen volgens zes geformuleerde gedeelde waarden. Met als doel dat
iedereen in 2022 meedoet, meetelt en
naar eigen kracht bijdraagt. Alle talenten komen tot ontwikkeling; voor het
individu en voor de samenleving! De
richting is bepaald, maar de exacte weg
ernaartoe niet. Deze gaan we gedurende het proces met elkaar vormgeven.
Tot 2022 moeten we onszelf en elkaar
de tijd geven, stimuleren en prikkelen
om deze waardengedreven samenwerking te realiseren. Andere punten op
de raadsagenda zijn het intrekken van
het beleid ‘Nota huisvesting arbeidsmi-
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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.

granten Nederweert’ en het bespreken
van een aanpak voor het aanstellen van
een leefstijlcoach. Voor de volledige
agenda kunt u terecht op onze website.
U bent van harte welkom.
Geniet van het Hemelvaartsweekend!
Vanwege Hemelvaart is het gemeentehuis op donderdag 30 en vrijdag 31 mei
gesloten. U kunt ons voor spoedgevallen wel telefonisch bereiken tussen
07.00 en 22.00 uur. De huisvuilroute van
donderdag 30 mei verplaatsen we naar
vrijdag 31 mei. De route van vrijdag 31
mei wordt op zaterdag 1 juni gereden.
De vuilniswagen begint om 06.30 uur
te rijden. We vragen u dan ook om de
duobak op tijd klaar te zetten, eventueel de avond vóór de ophaaldag. De
vuilniswagen kan op een ander tijdstip
langskomen dan u gewend bent.

Woont u graag in Nederweert?
Wat vindt u als inwoner van Nederweert van de leefbaarheid in uw dorp
of buurt? En vindt u dat de gemeente u
voldoende betrekt bij het gemeentelijk
beleid? Hoe ervaart u de dienstverlening in het gemeentehuis en via de
website? Biedt de gemeente genoeg
ruimte voor initiatieven? Deze en andere vragen komen aan bod in de burgerpeiling die we de komende periode
uitvoeren.
Bij 3.000 - willekeurig gekozen - inwoners van de gemeente Nederweert valt
volgende week een uitnodiging op de
mat voor deelname aan de burgerpeiling
van Waarstaatjegemeente.nl. De lijst is

verdeeld in vragen over verschillende
thema’s: Woon- en leefklimaat, Relatie inwoner-gemeente, Gemeentelijke
dienstverlening en Zorg en Welzijn.
Vragenlijst via de website
In de uitnodiging staat een persoonlijke
link naar een website waar u de vragenlijst digitaal kunt invullen.
Doet u mee?
We hopen dat zoveel mogelijk geselecteerde inwoners de vragen beantwoorden. Aan de hand van de resultaten
kunnen we ons beleid en onze dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen afstemmen. Alvast hartelijk dank.

