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samen groots, samen doen!

Hulp in beeld
Onlangs is de jaarrapportage Jeugdhulp
over 2018 vastgesteld. Het rapport geeft
een beeld van vorig jaar uitgevoerde
jeugdhulp in Nederweert en de regiogemeenten.
Wethouder Cuijpers licht toe: “We zien
dat het beeld voor Nederweert redelijk
stabiel is. Er zijn geen grote schommelingen in jeugdhulpgebruik. Wel is in 2018
op een andere manier gewerkt door het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het
CJG bekijkt samen met de cliënt welke
zorgbehoefte er is en welke resultaat de
in te zetten jeugdhulp heeft”.

Voorbereid de toekomst in. Ook op het gebied van klimaat zijn we daarmee bezig.

Werken aan groene oplossingen
Hoe kunnen we ons aanpassen aan klimaatverandering?
Het klimaatprobleem staat hoog op de
agenda. Samen met inwoners, organisaties en stakeholders inventariseren
we de risicogebieden in onze gemeente
en gaan we op zoek naar oplossingen.
Op maandag 13 mei vond het tweede
klimaatatelier plaats. Het was opnieuw
een waardevolle bijeenkomst met
goede ideeën. Aan het eind van dit jaar
moet er een klimaatadaptieplan liggen.
De gevolgen van droogte zijn al duidelijk merkbaar. Hittestress heeft op termijn vooral invloed op onze kwetsbare
ouderen en zuigelingen. De al gemaakte start met het afkoppelen van hemelwater van het gemengde riool verdient
de komende tijd meer aandacht. Dit
geldt ook voor het slim inrichten van de
openbare ruimte, zodat wateroverlast
(in panden) zo goed mogelijk wordt
tegengegaan.
Aanpassen aan klimaatverandering
De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een klimaatadaptatieplan om
beter om te gaan met de gevolgen van
klimaatveranderingen. De weg ernaar-

toe bestaat uit gezamenlijke overleggen
met betrokkenen. Zo organiseren we bijvoorbeeld klimaatateliers. Op maandag
13 mei vond de tweede sessie plaats.

vergroenen van tuinen (minder verharding), het afkoppelen van hemelwater,
het letten op kwetsbare groepen bij (extreme) hitte en hergebruik van water.

Risicogebieden
Medewerkers van de gemeente en stakeholders namen hierin de risicogebieden in Nederweert onder de loep. Wat
kan er beleidsmatig en in de dagelijkse
werkzaamheden aangepast worden,
zodat rekening gehouden wordt met
de klimaatverandering? Uitgangspunt is
het zoeken naar integrale oplossingen
waarbij problemen in samenhang aangepakt worden.

Hoe nu verder
Eind september vindt met de gemeenteraad een werkbijeenkomst plaats over
het ambitieniveau en de restrisico’s
die blijven. Na deze sessie wordt aan
het eind van dit jaar het klimaatadaptieplan, met fysieke en beleidsmatige
maatregelen op de korte en lange
termijn, ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd.

Vergroenen, informeren
Zo is gekeken naar het vergroenen van
daken, het planten van bomen met
een fors bladoppervlak, het betrekken
van het sociale netwerk om kwetsbare
groepen bij extreme hitte te helpen en
het opvangen en inzetten van hemelwater. Ook is gesproken over de manier
waarop we inwoners kunnen informeren over klimaatadaptie en wat ze
zelf kunnen doen. Denk hierbij aan het

Afkoppelen
We blijven daarnaast initiatieven
stimuleren om hemelwater af te koppelen. U kunt ook uw steentje bijdragen. Op www.nederweert.nl en www.
waterklaar.nl vindt u informatie over
de mogelijkheden. Hebt u interesse
om af te koppelen? Stuur dan een mail
met uw contactgegevens naar info@
nederweert.nl. Vakspecialist Jac Broens
neemt dan contact met u op voor een
adviesgesprek bij u thuis.

Diamanten feest voor Pierre en Toke
Op maandag 27 mei was het 60 jaar
geleden dat Pierre van Nieuwenhoven
en Toke Geuns elkaar het jawoord gaven
in de kerk van Ospel. Reden voor het
college van B&W om het diamanten paar
een bezoekje te brengen.
Pierre (86) is de op een na jongste zoon
van negen kinderen uit het gezin van
Schoonmakers Graat en Maria Dirckx.
Toke (89) is de oudste van drie kinderen
uit het gezin van Vrijke Lei en Naobers
An. Beiden zijn geboren en getogen in
Ospel.
Met paard en kar vol melktuiten
Zo’n zeven jaar voor het grote feest,
sloeg de vonk over bij de zangvereniging
van Ospel waar ze beiden lid van waren,
Pierre als bas en Toke als sopraan.

Toch was Pierre al eerder opgemerkt door
Toke. Hij kwam geregeld met paard en
kar vol ‘melktuiten’ over de Waatskamp
langs haar ouderlijk huis om op de Zoom
te melken. Op de Waatskamp was het
ook waar ze samen een bedrijf begonnen
met een paar kippen, varkens en koeien.
In de jaren die volgden, groeide het gezin
ook met twee zonen en vier dochters:
Ans, Peter, Ria, Marga, Käthy en Geert.
Liefde voor muziek
Pierre is jarenlang lid geweest van de harmonie in Ospel. En zeker niet onverdienstelijk. In zijn jongere jaren oefende hij
op zijn klarinet in de kelder om niemand
wakker te maken. De muzikaliteit van
Pierre en Toke is overgeslagen op de kinderen. Ans, Ria, Käthy en Geert hebben
het ‘muziekvirus’ nog steeds.

Toke heeft altijd graag gekookt. Ze
volgde de opleiding voor de Fijne Keuken
waar het gezin later zeker van heeft genoten. Met creativiteit zorgde ze ervoor
dat er altijd meer dan voldoende was. Er
kon altijd wel iemand aanschuiven.
Mooi bedrijf opgebouwd
Mede door de tomeloze inzet, ambitie
en vastberadenheid van Pierre en de
toewijding en onvoorwaardelijke steun
van Toke, is het bedrijf uitgegroeid tot
een heel mooie melkveehouderij met
akkerbouw. Naarmate het gezin groeide,
staken ook de kinderen de handen uit
de mouwen. Tijd om vakantie te vieren
was er niet. Die bestond uit hard werken
en een dagtocht met de bus van Kupers
met het hele gezin. Pas toen de zonen na
hun studie meer in het bedrijf kwamen
helpen, konden Pierre en Toke af en toe
genieten van een welverdiende vakantie.
In Nederweert
In de jaren die volgden, groeide de familie met nog zeven kleinkinderen: René,
Nick, Ward, Anne-Marie, Franca, Margot
en Suze. Drie jaar geleden zijn Pierre
en Toke wegens gezondheidsredenen
gestopt met het bedrijf. Ze wonen nu alweer twee jaar in een mooi appartement
in de Antoniusveste in Nederweert. Hier
genieten ze van een welverdiende rustige
oude dag.

Het college werd hartelijk ontvangen door Pierre en Toke van Nieuwenhoven en hun gezin. Foto: Nederweert24

Proficiat
We feliciteren Pierre en Toke van Nieuwenhoven van harte met hun 60-jarig
huwelijk en wensen hen veel geluk voor
de toekomst!

Extra ondersteuning
De gemeente wil eraan bijdragen dat de
jeugd van Nederweert zo normaal mogelijk kan opgroeien in Nederweert. Soms is
daar wat ondersteuning in de opvoeding
of voor de jeugdigen bij nodig.
In 2018 zijn we ook gestart met extra preventieve activiteiten. Zo is voor
risicomoeders begeleiding door een
Voorzorg-verpleegkundige van de GGD
beschikbaar. Synthese is begonnen met
laagdrempelige opvoedondersteuning via
Ouders Ondersteunen Ouders.
Bewustwording
Het CJG werkt met de methodiek van
Houvast voor gezinnen waar sprake is
van licht verstandelijke beperking. Ook is
er budget vrijgemaakt voor een regionale
bewustwordingscampagne, gericht op
kinderen van ouders met een psychiatrische of verslavingsproblematiek. Door
juist te investeren in versterking van de
pedagogische omgeving van het jonge
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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.

kind, kan voorkomen worden dat problemen ontstaan.
Het rapport is te vinden op onze website.

Bestuurders, hartelijk gefeliciteerd!
Maar liefst acht Nederweerter (toekomstige) bestuurders sloten recent
de KNVB Bestuurdersopleiding af. Ze
ontvingen hun certificaat uit handen
van wethouder Cuijpers.
Vrijwilligers vormen het hart van de
club, zorgen dat het mogelijk is om te
sporten en om een bloeiende vereniging te hebben waar men graag onderdeel van uitmaakt.

Gekwalificeerde vrijwilligers
Gemeente Nederweert onderschrijft het
belang van een bloeiend verenigingsleven en voldoende en goed gekwalificeerde vrijwilligers en bestuurders. Wethouder Cuijpers was daarom ook graag
aanwezig bij de uitreiking.
Vergroten van kennis
De KNVB Bestuurdersopleiding geeft
(toekomstige) bestuurders gereedschap
om de club nóg beter te organiseren.

Verdacht signaal? Meld het!
Een brief met een meldkaart en een
folder over ondermijning. Dat valt deze
week bij u in de brievenbus. Samen met
u gaan we de strijd aan tegen deze vorm
van criminaliteit. We willen ons buitengebied veilig houden. Meld een verdacht
signaal. U bent onze ogen, oren én neus.
Criminelen maken vaak gebruik van
diensten van de bovenwereld. Denk
daarbij aan transport, opslag, huisvesting, financiële en sociale voorzieningen.
Ondermijning
Burgers, ondernemers, instellingen en
overheden kunnen zo dus onbedoeld en
vaak zelfs ongemerkt betrokken raken
bij illegale activiteiten. Dit noemen we
‘ondermijning’. Door de invloed en druk
van criminelen vervagen normen en
wordt onze veiligheid aangetast. Vooral
in het buitengebied zien we steeds vaker
vormen van ondermijning. Samen maken
we hier een vuist tegen!
Veel signalen
Ondermijnende criminaliteit vindt
stiekem plaats, maar als u alert bent, is
het vaak merkbaar en zichtbaar. U bent
onze ogen en oren én neus! Er zijn veel
signalen die erop kunnen wijzen dat er
iets niet klopt. Een paar voorbeelden: aanloop op vreemde
tijden bij een loods of
woning, voortdurend
afgeplakte ramen of
gesloten rolluiken, een
vreemde geur (zoete
geur, acetonlucht, hen-

nepgeur) en gedumpte vuilniszakken of
vaten op vreemde plekken.
Verdacht signaal? Meld het!
Samen kunnen we Nederweert met haar
prachtige buitengebied veilig houden
en nog veiliger maken. Twijfel niet of u
een signaal zult melden. Elk signaal is de
moeite van het melden waard! En u kunt
altijd anoniem uw melding doorgeven.
Gebruik de meldkaart…
Deze week ontvangt u een brief van
de gemeente met daarin een folder en
een meldkaart. In de folder lichten we
nogmaals toe wat ondermijning is en
hoe u het herkent. De meldkaart kunt u
gebruiken om, ook anoniem, verdachte
signalen te melden. Het enige dat u
hoeft te doen.
…of het online meldpunt
Op onze website www.nederweert.nl
hebben we een online meldpunt ingericht. Ook hier kunt u, als u wilt volledig
anoniem, uw melding eenvoudig en snel
doorgeven!
En bellen kan ook
Naast de lokale meldkaart en het lokale
online meldpunt, kunt u ook de politie
bellen (0900-8844 of 112 bij een acute
situatie) of uw melding doorgeven bij
MeldMisdaadAnoniem (M.) via
tel. 0800-7000.
Alvast heel hartelijk dank.
Samen groots, samen sterk
tegen ondermijning!

