GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Korte weetjes
Een mooi Pinksterweekend!
Het gemeentehuis is op Pinkstermaandag gesloten. We zijn voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar tussen 07.00
en 22.00 uur. De huisvuilroute van
maandag 10 juni wordt verplaatst naar
zaterdag 8 juni. Het tijdstip van ophalen kan afwijken van het tijdstip dat
u gewend bent. De inzameling begint
om 06.30 uur. Wij vragen u daarom de
duobak op tijd klaar te zetten, eventueel de avond voor de ophaaldag. De
milieustraat in Weert is op maandag 10
juni gesloten.
Een illustratie van de projectalternatieven. Links het randwegalternatief, rechts het nieuwe alternatief.

Op weg naar besluitvorming
Provinciale waardering voor zorgvuldigheid van onderzoeken
De onderzoeken met betrekking tot
een randweg, het nieuwe alternatief
(bestaande tracé) en de herinrichtingsmogelijkheden voor de Kanaalzone
voor beide alternatieven zijn afgerond.
Op dinsdag 11 juni is er om 19.30 uur
een themaraad en worden de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd.
Iedereen is welkom om daarbij aanwezig te zijn. De Provinciale Commissie
voor Omgevingsvraagstukken Limburg
(PCOL) heeft de stukken al beoordeeld.
Ze spreekt haar waardering uit voor de
zorgvuldigheid en volledigheid van de
onderzoeken.
Plan uitwerken
Het verbeteren van de verbinding tussen de A2, N275 en N266 kent een lange
voorgeschiedenis. In de regiovisie Midden-Limburg van december 2008 wordt
een voorstel gedaan voor een randweg
ten noordwesten van Nederweert. Op 4
november 2011 nam Provinciale Staten
(PS) een motie aan waarin Gedeputeerde Staten werd opgeroepen een
plan uit te werken voor het realiseren
van deze randweg. In 2014 is voor het
project een Plan-MER met afwegingsnotitie opgeleverd.
Voorkeursvariant
De (voorkeurs)variant in het Plan-MER
betrof een randweg met een aansluiting op de N266 ten zuiden van Brug 14
en een aansluiting op de N275 ter hoogte van de bestaande Randweg West.
Hierna is een structuurvisie Randweg
Nederweert opgesteld en in procedure
gebracht. De structuurvisie is op 29 september 2017 niet door PS vastgesteld.
In plaats daarvan besloot PS te willen
kunnen kiezen uit twee alternatieven,
waaronder het Randwegalternatief.
Nieuw alternatief
Het nieuwe alternatief, op het bestaan-

de tracé van de N266, kwam er na
een uitgebreid participatietraject. Het
is opgesteld en uitgewerkt volgens
het mobiliteitsplan van de Provincie.
In het nieuwe alternatief wordt een
samenhangend pakket maatregelen
getroffen aan het huidige tracé. Het
gaat onder meer om het aanpassen van de aansluitingen A2-N275
(15) en N275-Randweg West (16), de
aanleg van ongelijkvloerse fiets- en
voetgangersoversteken over de N275
ter hoogte van Rijksweg Zuid (12) en
de Nikkelstraat (14) en het opheffen
van het gelijkvloerse kruispunt voor
fietsers en voetgangers oversteken bij
de Lindenstraat en Randweg West.
Andere maatregelen zijn een rotonde
met parallelwegen in de Randweg
West ten westen van De Bengele (17),
de aanpassing van de VRI-afstelling
bij de aansluiting N275 en N266 (11)
en het verruimen van de rotonde bij
Nederweert-Eind (23).
Kanaalzone
In de Kanaalzone worden de volgende maatregelen voorgesteld. Zo zijn
er de aanleg van een fiets-voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart
ter hoogte van de Schoolstraat (4) en
de aanleg van een rotonde in de N266
ter hoogte van de Schoolstraat (8) om
de brug mogelijk te maken.
Ook is er de aanleg van een parkgebied aan de zijde van Budschop in
samenhang met een wandelpad aan
de oever van de Zuid-Willemsvaart
aan de zijde van Nederweert, waardoor Budschop en Nederweert beter
met elkaar worden verbonden. Als
onderdeel van het project is ook
gekeken naar de mogelijkheid van
een snelfietsroute tussen Weert en
Nederweert.

Toekomstgericht
Wethouder Cuijpers is blij dat de
onderzoeken zijn afgerond. “Beide
alternatieven geven een oplossing
voor de verkeerskundige en mobiliteitsknelpunten. Zowel de verkeersdoorstroming als de verkeersveiligheid worden in beide alternatieven
verbeterd. In allebei de varianten is er
ook sprake van een robuuste toekomstgerichte regionale verbinding
(N266 én N275).”
“De kwalitatieve verschillen tussen
beide varianten liggen op het gebied
van de leefbaarheid en gebiedsontwikkeling. We hebben wel te maken
met een groot verschil in de kosten
tussen beide alternatieven.”
Themaraad
Tijdens de themaraad krijgt de raad
een uitgebreide uitleg over de uitkomsten van de MKBA, de inhoud
en (financiële) consequenties van de
twee alternatieven en de herinrichting van de Kanaalzone. Daarnaast
geeft de wethouder een toelichting
op andere grote opgaves die Nederweert in de toekomst heeft. Zo kan de
raad zich maximaal voorbereiden voor
de besluitvorming op dinsdag 9 juli.
Raadsvergadering
In die raadsvergadering wordt de
raad gevraagd een advies aan PS uit
te spreken voor één van de alternatieven en een besluit te nemen ten
aanzien van de uitgangspunten en de
financiële middelen voor het realiseren van de gebiedsontwikkeling in de
Kanaalzone voor beide alternatieven.
De themaraad vindt plaats in de
raadzaal op dinsdag 11 juni en begint
om 19.30 uur. Iedereen is van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Nog een keer draaien in de calypso?
Bijna kermis! De leden van het comité
Kermis d’Ind-j en de exploitanten hebben er weer samen voor gezorgd dat
er mooie attracties staan en er een
gezellig muziekprogramma is samengesteld. De opening is op vrijdag 7 juni
om 16.00 uur met de kleurplaatactie.
Op het Pastoor Maesplein en de St.
Gerardusstraat staan o.a. de calypso,
autoscooter, rupsbaan, draaimolen,
vliegtuigmolen, speel- en gokzaken en
de eet- en snoepkramen. Met verschillende exploitanten zijn afspraken gemaakt over de ritprijzen. Bij de kassa’s
hangt de tarievenkaart.
Kortingsbonnen
Op de scholen/kinderopvang in en
om Nederweert-Eind worden kortingsboekjes uitgedeeld. Hierin zitten
kortingsbonnen met een gratis ritbon.
Kinderen uit Nederweert-Eind van 0
t/m 13 jaar die niet in Nederweert-Eind
op school zitten, kunnen een kortings-

boekje en kleurplaat afhalen bij de
infobalie van het gemeentehuis.
Vrijdag 7 juni
De opening van de kermis is om 16.00
uur met een kleurplaatactie. Lever je
kleurplaat in bij de suikerspinkraam en
krijg een kleine suikerspin gratis!
Maandag 10 juni
Van 15.00 tot 18.00 uur is de ritbon
uit het bonnenboekje geldig bij de
calypso, vliegtuigmolen, autoscooter en
draaimolen.
Dinsdag 11 juni
Om 16.00 uur is bij de autoscooter de
uitreiking van de kleurplaatactie. Je
maakt kans op een VIP-kaart waarmee
je gratis in alle attracties kunt. De
tweede prijs is een knuffelpakket en er
zijn nog diverse troostprijzen.
Openingstijden kermis
De openingstijden van de kermis zijn:

Vrijdag 7 juni: 16.00 tot 24.00 uur
Zaterdag 8 juni: 14.00 tot 24.00 uur
Zondag 9 juni: 14.00 tot 24.00 uur
Maandag 10 juni: 14.00 tot 24.00 uur
Dinsdag 11 juni: 14.00 tot 17.00 uur
Horeca en eetzaken
Tijdens de kermisdagen mogen cafés en
eetzaken in Nederweert-Eind tot 03.00
uur geopend zijn. Van vrijdag tot en
met maandag is er live muziek op het
kermisplein.

Over de Berap
Op woensdag 12 juni is er een themaraad over de stand van zaken met
betrekking tot de Bestuursrapportage
1-2019. We betrekken hierbij ook
de concept-jaarrekening 2018 en de
concept-kadernota 2020-2023. U bent
van harte welkom om 19.30 uur in de
raadzaal.

In de buurt
De drie leefbaarheidsregisseurs hebben
sinds kort een eigen website:
www.nederweert.nl/indebuurt
Joey van Beers: “De website is opgezet
om onze inwoners te laten zien dat wij
als gemeente vooral in de buurt willen
zijn”.
Nieuwtjes
Er zullen nieuwtjes op worden geplaatst
die gericht zijn op wijken en buurten.
Dit kunnen lokale, maar ook landelijke
trends zijn.

Donderdag 6 juni 2019
Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728,
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Internet: www.nederweert.nl
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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.

Evenementen
Daarnaast plaatsen wij ook evenementen die de saamhorigheid en verbinding
bevorderen. Ook staan onze gegevens
op de website en kunnen bezoekers een
kijkje nemen in onze fotogalerij. Hier
staan foto’s van activiteiten waarbij de
regisseurs (en het college) betrokken
zijn geweest.
In de buurt
Joey van Beers, Harold van der Haar en
Iris van de Ven zijn ‘in de buurt’. En met
deze nieuwe website weet u ze nog
gemakkelijker te vinden.

Dubbel plezier met de duofiets!
Een jaar geleden is de duofiets feestelijk overhandigd aan Zorgcentrum St.
Joseph. De fiets stond al langere tijd
hoog op het verlanglijstje, want deze
is uitermate geschikt voor mensen die
niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen.
Hij is geschonken door de gemeente
Nederweert en Medipoint en sindsdien
hebben al veel inwoners kunnen genieten van mooie en gezellige fietstochtjes.
Wat is er leuker dan samen te gaan
fietsen, de conditie te verbeteren,
sociale contacten op te doen en te
genieten van de omgeving? Op deze
duofiets, waar u gemakkelijk opstapt,
zit u naast elkaar. Eén persoon stuurt en
u kunt beiden trappen. De bijrijder mag
meetrappen, maar dat hoeft niet. De
duofiets is voorzien van trapondersteuning waardoor het fietsen mogelijk is
voor alle doelgroepen.
Kwaliteit van leven verbetert
“Het is bekend dat dagelijkse activi-

teit een positieve invloed heeft op de
kwaliteit van leven en dat lichamelijke
functies beter worden“. aldus beweegcoach Pieter Kipping van Zorgcentrum
St. Joseph.
Voor alle inwoners
“Deze duofiets werd geschonken op
voorwaarde dat álle inwoners van de
gemeente Nederweert die door een
beperking niet in staat zijn zelfstandig
te fietsen, deze fiets kunnen lenen”,
vervolgt Harold van der Haar, leefbaarheidsregisseur bij de gemeente. Als u de
fiets wilt lenen, kunt u bij de receptie
van Zorgcentrum St. Joseph een afspraak maken. Dat mag ook telefonisch,
tel. 088-9878800 (tijdens kantooruren).
Lichaam en brein in conditie
Beweegcoach Pieter Kipping hoopt dat
veel inwoners de weg naar de duofiets
zullen vinden en veel fietsplezier zullen
beleven. Lichaamsbeweging houdt niet
alleen het lijf, maar ook het brein in
conditie!

Verkeersmaatregelen
Het plein en de weg Pastoor Maesplein
en de St. Gerardusstraat ter hoogte van
de school wordt afgesloten voor alle
verkeer behalve voor voetgangers.
De maatregelen duren van woensdag
5 juni om 08.00 uur tot woensdag 12
juni om 12.00 uur, of zoveel korter of
langer als nodig is.
Maak er een paar gezellige dagen van!

Vorig jaar werd de duofiets op feestelijke wijze overhandigd aan het zorgcentrum. Foto: Nederweert24

