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samen groots, samen doen!

Over onderzoek
De rekenkamercommissie van de
gemeente Nederweert is op zoek naar
een extern lid (m/v).

Wethouder Frank Voss bekijkt met Marijke Vaes het buitengebied van Ospel. “Draagvlak voor de nieuwe Omgevingsvisie is belangrijk”, aldus de wethouder. Foto: Nederweert24

“Groot draagvlak als voorwaarde”
Gedegen Omgevingsvisie Buitengebied voor toekomstige generaties
Sinds vorig jaar is Frank Voss (Nederweert Anders) wethouder. Zijn portefeuille bestaat uit duurzaamheid,
milieu, openbare ruimte en water,
ruimtelijke ontwikkeling, plattelandsontwikkeling en de uitvoering van de
Omgevingswet. Daarnaast is hij betrokken bij de programma’s Buitengebied in
Balans (BIB), Platteland in Ontwikkeling
Weerterland, het duurzaamheidsakkoord en het klimaatbeleid. In dit interview vertelt hij ons meer over de stand
van zaken rondom de ontwikkelingen
van de Omgevingsvisie Buitengebied
Nederweert.
Waarom een Omgevingsvisie Buitengebied Nederweert?
Frank Voss: ‘’Nederweert is een
agrarische gemeente. De land- en
tuinbouwsector is een sector waarin
veel maatschappelijke ontwikkelingen
plaatsvinden, ook de komende vijf tot
tien jaar. Er moet van alles veranderen
in de sector om ons buitengebied toekomstbestending te maken en te houden. Denk bijvoorbeeld aan vrijkomende
agrarische bebouwing en de uitstoot
van stoffen. Daarom zijn we zes jaar
geleden begonnen met het programma
Buitengebied in Balans (BIB). Samen
met ondernemers, inwoners en bezoekers werken we daarin aan een prettige

woon-, werk- en leefomgeving. De Omgevingsvisie Buitengebied Nederweert
sluit hier naadloos op aan. Deze visie
geeft de koers aan voor de toekomstige
ontwikkelingen in ons buitengebied.
De visie wordt verder uitgewerkt in een
omgevingsplan. Daarmee vormt de omgevingsvisie de opmaat voor de invoering van de Omgevingswet.’’
Welke stappen zijn er al gezet?
‘’Om tot een gedragen, kwalitatief
goede visie te komen, doorlopen we
een zorgvuldig proces”, vervolgt de
wethouder. “Zo zijn we vorig jaar
oktober begonnen met een actieve
meedenksessie. Een avond waar 120
deelnemers aan de slag gingen met vier
verschillende buitengebiedthema’s: gezonde leefomgeving, verdienvermogen,
klimaatverandering en gebiedsontwikkeling. De resultaten zijn geclusterd en
als input gebruikt tijdens de eerste serie
moodboardsessies waaraan ruim 60
belanghebbenden en belangstellenden
deelnamen om het opgehaalde verder
uit te diepen. Uiteindelijk is de informatie in concept op papier gezet en
gedeeld met een klankbordgroep van
de gemeenteraad.’’
Wat moet er nog gebeuren?
‘’Momenteel zijn we bezig met de

verdieping en uitwerking in meerdere
thematische werkgroepen”, aldus wethouder Voss. “De projectgroep neemt
aanvullende interviews af en houdt
gesprekken met interne en externe
belanghebbenden, onder wie jongeren.
Deze input is waardevol en noodzakelijk voor het vervolg. De volgende stap
is het organiseren van een bijeenkomst
in het najaar. Tijdens deze bijeenkomst
krijgen inwoners de mogelijkheid om
het voorontwerp van de Omgevingsvisie
Buitengebied te bekijken. Daarna wordt
het ontwerp vastgesteld en gaat het officiële document richting B&W en naar
de gemeenteraad die de Omgevingsvisie Buitengebied Nederweert officieel
vast moet stellen. Gezamenlijk zijn we
hard aan het werk om ervoor te zorgen
dat het buitengebied van Nederweert
aantrekkelijk blijft voor onze huidige en
toekomstige generaties.’’

Van oudsher zijn Nederweertenaren
harde werkers. Niet teveel opsmuk,
maar we steken graag de handen uit de
mouwen. De werkloosheid is bijvoorbeeld erg laag. Veel bedrijvigheid is te
zien in onze gemeente. Het bedrijventerrein aan de Pannenweg is vol, veel
eerder dan gepland. Dit heeft voor een
belangrijk deel te maken met onze
unieke ligging. Direct gelegen aan de
A2, dicht bij groeiregio Eindhoven.
Lokale ambities
In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn
een aantal duurzaamheidsambities geformuleerd. Nederweert heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te willen
zijn. Daarnaast wordt ernaar gestreefd
om in 2022 één kleine kern energieneutraal te hebben. Duurzame ontwikkeling van de openbare of particuliere
ruimte zit ‘m niet alleen in de keuze van
materialen en de duurzame productie
daarvan, maar ook in een toekomstge-

richt ontwerp en beplantingskeuze. In
2018 heeft de raad dan ook unaniem de
motie aangenomen om 365 bomen per
jaar aan te planten. Voor 2019 zijn we
erin geslaagd om deze doelstelling ook
te realiseren binnen bestaande projecten. De komende jaren nemen we dit
onderdeel van duurzaamheid mee in
onze beleidsvoorstellen.
Nederweert groeit
Nederweert is interessant als woonlocatie. In tegenstelling tot andere gemeenten in Limburg groeien we en dat is te
zien in ambitieuze bouwplannen. Het
gebied Staat oftewel de huidige locatie
Boerenbond en omgeving is ruimtelijk
in slechte staat. Deze situatie is al jaren
onveranderd. De locatie biedt een kans
om meer woningen die voorzien in een
behoefte, relatief dicht bij het centrum
te realiseren. We verkennen de mogelijkheden om partijen tot het maken
van afspraken te bewegen.
Bengele beweegt en Noordervaart
Eind 2018 is een integraal en omvattend
plan voor het gebied Bengele beweegt/
de Uitwijck gelanceerd. Het college heeft
hiervan kennisgenomen en aangegeven
dat er diverse ontwikkelingen spelen
waar rekening mee moet worden gehouden. Belangrijk is dat er een integrale
aanpak wordt gekozen. Verder biedt de
functieverandering van de Noordervaart
een aantal kansen voor de gebiedsont-
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Meer informatie en reactie
Voor meer informatie over de functie
kunt u de website raadplegen of contact
opnemen met de griffier, mevrouw E.G.
Schrier, telefoonnummer 0495-677111 of
via griffier@nederweert.nl.

Al 60 jaar samen door het leven
Tjeu en Tina Rademakers-Saes stapten
60 jaar geleden in het huwelijksbootje.
Anno 2019 vieren ze hun diamanten
feest in Nederweert. Het college van
B&W bezocht het paar om de felicitaties
persoonlijk over te brengen.
Tjeu werd geboren in Nederweert en
Tina zag het levenslicht in Laar. Op
woensdag 10 juni 1959 trouwden ze in
Weert voor de wet en op zaterdag 13
juni lieten ze hun huwelijk inzegenen in
de Hiëronymus-Antonius kerk in Laar.
Druk gezin
Het paar ging wonen aan de Burgemeester Greijmansstraat en kreeg vier
kinderen: één meisje en drie jongens.
Het jonge gezin werd in 1962 na de geboorte van het tweede kind uitgebreid
met de komst van vader en moeder
Rademakers die tot hun dood deel hebben uitgemaakt van het gezin.
Werkzame leven
Tjeu verdiende de kost als vrachtwagen-

chauffeur. Tina zorgde voor het huishouden, de kinderen en opa en oma.
Samen werd er wat bijverdiend met een
hok vol piepkuikens, een morellen bongerd en twee poetsadresjes voor Tina.
Na de dood van oma ging Tina helpen
bij een broer die een tuindersbedrijf
had. Dit heeft ze tot afgelopen december gedaan.
Genieten
Toen het huis met de grond wat te
veel werd, zijn ze verhuisd naar een
appartement in de Antoniusveste aan
de St. Willibrordusstraat. Hier hebben ze het vanaf de eerste dag naar
hun zin en genieten ze in redelijke
gezondheid van de rust die beiden
verdiend hebben. Het bezoek van de
kinderen, hun negen kleinkinderen
met aanhang, familie en vrienden
doet ze veel plezier.
We feliciteren Tjeu en Tina Rademakers
met hun diamanten huwelijk en wensen ze veel geluk toe!

Wanneer is de Omgevingsvisie
geslaagd?
Frank Voss: ‘’De Omgevingsvisie is voor
mij geslaagd als deze een groot draagvlak heeft en wordt geaccepteerd. Het
zijn de handvatten die we gebruiken
om de invoering van de omgevingswet
soepel te laten landen. Daarvoor is
draagvlak vanuit de inwoners en de
gemeenteraad een randvoorwaarde.‘’

Een gezonde, leefbare en betrokken samenleving
Op dinsdag 25 juni behandelt de gemeenteraad de kadernota 2020-2023.
De nota bouwt voort op de (financieel)
gezonde basis die jaren eerder al is
gelegd door een goede samenwerking
tussen inwoners, ondernemers en het
bestuur. Nederweert is een sterke en
betrouwbare partner in de regio. We
zijn weliswaar geen grote stad, maar
zorgen er wel voor dat het karakter van
onze inwoners goed tot zijn recht komt.

Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie. Zij doet onderzoek of laat onderzoek doen naar de
doelmatigheid, doeltreffendheid en
rechtmatigheid van het gemeentelijk
beleid. De leden van deze commissie
selecteren de onderzoeksonderwerpen, ze stellen onderzoeksplannen
op, zetten de organisatie van het
onderzoek op en voeren het onderzoek uit. Over de onderzoeksresultaten brengt de commissie openbare
rapportages uit.

Donderdag 20 juni 2019

wikkeling. Op dit moment bevindt dit
traject zich nog in de onderzoeksfase.
Eerste overheid
Volgens wethouder Cuijpers (o.a. Financiën) is de gemeentelijke aanwezigheid
in ondersteuning of budget noodzakelijk.
“De gemeente wordt niet voor niets eerste overheid genoemd. Waar nodig zijn
we graag beschikbaar bij plannen en initiatieven, vanuit het achterhoofd dat onze
gemeenschap zelf tot veel in staat is.”
Agrarische sector belangrijk
De agrarische sector is een grote en
belangrijke economische drager voor
Nederweert, maar gaat gepaard met aspecten die minder positief doorwerken.
Te denken valt aan leefbaarheidsvraagstukken als er overlast wordt ervaren.
Fijnstof is in Nederweert een probleem.
Met behulp van de sector proberen we
hier een positieve omslag in te bewerkstellingen. De op handen zijnde nieuwe
omgevingswet is hierbij een mooi instrument om dit samen te realiseren.
Behandeling kadernota
De kadernota 2020-2023 levert een
belangrijke input op voor de in het
najaar te presenteren begroting 2020
en meerjarenraming 2021-2023. U bent
van harte welkom bij de behandeling
in de raadzaal op dinsdag 25 juni om
16.00 uur. Op onze website vindt u alle
stukken.

Het diamanten paar samen met het gezin en het college. Foto: Nederweert24

Dragon achtbaan, Mad Mill… het is kermis!
Op vrijdag 21 juni om 17.00 uur begint
de kermis in Ospel met de euro kortingsavond.
Loterijen, ritbonnen
Er zijn ook weer twee kermisloterijen
met prachtige prijzen. Maandag om
16.00 uur verzorgt Clown Desalles de
trekking van de kinderloterij (0 t/m 13
jaar) bij de Mad Mill. Om één van de
prijzen te kunnen winnen, hoef je alleen
maar het lot uit het bonnenboekje in te
vullen, uit te knippen en vóór dinsdag
17.45 uur in de bus bij de Star Wars te
deponeren. Kinderen van 0 t/m 13 jaar
die niet in Nederweert op school zitten, kunnen bij de infobalie van het
gemeentehuis een boekje afhalen. Op
dinsdag zijn de gratis ritbonnen uit het
bonnenboekje geldig van 15.00 uur tot
19.00 uur. Om 20.00 uur is bij de Mad
Mill de trekking van de grote loterij met
een hoofdprijs ter waarde van €1.000, en
uiteraard nog vele andere prijzen. Meedoen? Vul dan het lot op deze pagina in,
knip uit en deponeer vóór dinsdag 19.45
uur in de bus bij de Star Wars.
Openingstijden kermis
Op vrijdag 21 juni is de kermis open van
17.00 tot 24.00 uur. Op zaterdag 22, zondag 23, maandag 24 en dinsdag 25 juni
kunt u terecht van 14.00 tot 24.00 uur.
Tijdens de kermisdagen mogen cafés en
eetzaken tot 03.00 uur geopend zijn.

Verkeersmaatregelen
Van woensdag voor de kermis om 16.00
uur tot woensdag na de kermis om 16.00
uur wordt het Aerthijsplein en Onze
Lieve Vrouwestraat, ter hoogte van het
Aerthijsplein tot aan de kerk, afgesloten
voor alle verkeer behalve voetgangers.
De Onze Lieve Vrouwestraat, wegvak
Aerthijsplein - Reijndersweg wordt afgesloten van kermisvrijdag 18.00 uur tot
01.00 uur; kermiszaterdag van 15.00 uur
tot kermisdinsdag om 03.00 uur en van
kermisdinsdag om 14.00 uur tot woensdag na de kermis om 03.00 uur (of zoveel
korter als mogelijk of langer als nodig is).
Meer informatie over de attracties en
het programma vindt u op onze website.
Veel plezier!

Lot voor de grote loterij
Ospel kermis 2019
Vul in, knip uit en deponeer tot dinsdag 25
juni 19.45 uur in de bus bij de Stars Wars (locatie Peeljuweel). De trekking is op dinsdag
om 20.00 uur bij de Mad Mill.
LET OP: is de winnaar niet aanwezig, dan
wordt een nieuw lot getrokken.
Naam: ..........................................................
Adres: ..........................................................
Woonplaats: ................................................
Om te voorkomen dat iemand zich onterecht voordoet als winnaar kan om een
legitimatiebewijs worden gevraagd. Per
persoon is maximaal één prijs te winnen.

