GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Wat vindt u?
Hoe denkt u over uw woonomgeving?
Wat is uw oordeel over ons gemeentebestuur? En hoe wordt u geholpen aan
de balies? Bent u tevreden over het
openbaar groen? Wij zijn benieuwd
naar uw mening! Begin juni ontvingen
3.000 willekeurig gekozen inwoners een
uitnodiging om online een enquête in te
vullen. Hebt u de vragenlijst al ingevuld?
Hartelijk dank! Bent u er nog niet aan
toegekomen om uw mening te geven? U
zou ons erg helpen als u dat alsnog doet.
Met uw input kunnen we onze gemeente
en de gemeentelijke dienstverlening blijven verbeteren. U kunt de enquête nog
tot en met vrijdag 28 juni invullen.

Kleine moeite
Een spannend moment, maar het is gelukt. Duuk heeft samen met zijn opa de tijdcapsule onder de hoekspits geplaatst. Foto: Nederweert24

Een boodschap voor de toekomst
Burgemeester Evers en kleinzoon Duuk plaatsen tijdcapsule onder hoekspits
Begin februari kwam de Lambertustoren
in de steigers te staan voor een grote renovatie. Aannemer Laudy is inmiddels al
enkele maanden hard aan het werk. Een
paar weken geleden is de spits van een
hoektorentje omlaag gehesen. Afgelopen maandag, 24 juni, werd het torentje
weer op zijn plek gezet. Een bijzonder
moment. Ook omdat burgemeester Evers
samen met kleinzoon Duuk een zogenaamde tijdcapsule onder de hoekspits
plaatste met daarin een boodschap voor
de generaties die na ons komen.
De huidige hoektorenspits werd in 1948
gebouwd. Dit gebeurde gelijktijdig met
het herstel van de oorlogsschade, zo
blijkt uit een aangetroffen inscriptie met
het jaartal ‘1948’ in het beton.
Plaatsen van tijdcapsule
Ook dit keer werd het een gedenkwaardig moment. De burgemeester plaatste
namelijk samen met kleinzoon Duuk een
tijdcapsule voordat de torenspits teruggezet werd. In de gegraveerde koker
stopten ze allebei een boodschap. Zij
geven hiermee de volgende generatie
die de toren gaat restaureren een unieke
en persoonlijke blik in het verleden.

Vrede, welvaart en geluk
Burgemeester Evers: “Ik vond het heel
bijzonder om dit aan het einde van mijn
ambtsperiode samen met mijn kleinzoon
Duuk te mogen doen. In de koperen buis
zitten een brief en de laatste vijf columns
die ik dit jaar schreef in het Weekblad
voor Nederweert. Samen met de brief en
een usb-stick waarop Duuk vertelt over
zijn leven, geeft het een tijdsbeeld van
wat ons thans in Nederweert bezighoudt.
In mijn brief staat onder andere dat “ik
hoop dat er bij volgende generaties ook
sprake is van vrede, welvaart en geluk. In
2019 kunnen we vaststellen dat we wat
dat betreft aan de goede kant van de
wereld wonen”.
Veel mensen bedanken
De burgemeester noemt en dankt in de
brief “de gemeenteraad voor het beschikbaar gestelde krediet, de provincie
voor de subsidie, John Metselaars voor
zijn voortreffelijk werk als coördinerend
ambtenaar, het comité Lambertustoren
voor het bij elkaar brengen van gelden
uit onze gemeenschap en ver daarbuiten. De mensen van Nederweert voor
hun gulle gaven en Alfons Bruekers
voor zijn onderzoekswerkzaamheden.

Natuurlijk dienen de werkers van aannemer Laudy bedankt te worden. Hoog
tussen hemel en aarde doen zij hun
werk”.
Wat gebeurt er achter de schermen?
Kom je langs de toren, dan hoor je
regelmatig het geluid van hamers en
beitels. Er wordt zowel mechanisch
gewerkt als ouderwets ‘met het handje’.
“Hier komt nog veel vakmanschap en
passie voor het werk bij kijken”, aldus
uitvoerder Leon van Hoofwijk. De afgelopen maanden werden onder meer vijf
hoofdjes (kraagstenen) verwijderd. Deze
worden vervangen door nieuwe hoofdjes. Het metselwerk waar de hoektorenspits op stond, is gerestaureerd. Over de
hele toren zijn delen van het voegwerk,
metselwerk en natuurstenen speklagen
verwijderd. Deze worden momenteel
hersteld.
We liggen op schema
“De werkzaamheden liggen mooi
op schema”, aldus projectleider John
Metselaars. “Volgens planning wordt de
steiger eind oktober afgebroken en is de
Lambertustoren na november weer voor
iedereen helemaal zichtbaar.“

Snel internet voor inwoners buitengebied
De aanleg van glasvezel in het buitengebied van onze gemeente verloopt
volgens planning. De eerste huisaansluitingen zijn nu actief. Dit betekent dat de
bewoners snel gebruik kunnen maken
van de diensten.

adressen nog in juni het glasvezelinternet gebruiken. In totaal hebben 900
adressen in Nederweert een glasvezelabonnement. Aannemer SPIE is tot en
met september bezig om huisaansluitingen te plaatsen.

In de komende weken krijgen de eerste
350 adressen hun glasvezeldiensten.
De huisaansluitingen op deze adressen
worden actief, zodra de verdeelpunten
in Nederweert klaar zijn voor gebruik.

Glasvezel bij oud-wethouder Coumans
Bewoners krijgen bericht van hun dienstaanbieder wanneer ze gebruik kunnen
maken van hun glasvezelaansluiting.
Onder de aansluitingen zit ook het
adres van Theo Coumans die als oudwethouder de aanleg van glasvezel in
zijn portefeuille had. Het bericht klonk
hem als muziek in de oren. Afgelopen
week stonden de monteurs bij hem op
de stoep om de kabel naar binnen te
halen en aan te sluiten. Coumans is blij
dat het buitengebied eindelijk voorzien
wordt van glasvezel. “Zowel bedrijfsmatig als privé is snel internet nauwelijks

Werkzaamheden
Tussen het plaatsen van de huisaansluiting en het gebruiken van glasvezelinternet zit gebruikelijk een aantal
weken. Dat komt doordat er achter de
schermen nog werkzaamheden nodig
zijn die ervoor zorgen dat elk adres de
juiste verbinding krijgt. Inmiddels is dit
werk afgerond en kunnen de eerste

meer weg te denken”, aldus de oudwethouder.
180 kilometer graven
In totaal is er 180 kilometer gegraven
voor het glasvezelnetwerk in Nederweert.
Onze gemeente is onderdeel van het
netwerk Noordwest-Limburg, waarvoor
de aannemer 800 kilometer graafwerk
verricht. In Nederweert zijn er ook zeven
grote boringen gedaan, onder kanalen
en de A2 door. Daarnaast zijn er drie verdeelpunten in Nederweert geplaatst.
Knooppunt
Eén van de verdeelpunten is onmisbaar
voor het signaal in heel Noordwest-Limburg. “We vormen daarmee een belangrijk knooppunt op de digitale snelweg”,
aldus gemeentelijk projectleider John
Metselaars. De aanleg in Noordwest-Limburg duurt volgens de huidige planning
tot eind 2019.
Aansluiten
Wilt u een glasvezelaansluiting? Neem
dan contact op met Glasvezel buitenaf,
tel. 088-7585800 of via e-mail: info@glasvezelbuitenaf.nl. Veel informatie staat
op: www.glasvezelbuitenaf.nl

Oud-wethouder Theo Coumans (rechts) ontvangt het glasvezelkastje uit handen van Steef van Hunsel van
Glasvezel buitenaf. Ook projectleider John Metselaars was hierbij aanwezig. Foto: Nederweert24

Aanleggen
Hebt u opmerkingen/vragen over de
aanleg, dan kunt u contact opnemen via
e-mail: noordlimburg@mijnglasvezelaansluiting.nl of telefonisch: 088-3131046.

Steeds vaker krijgen we te maken met
extreem weer en de gevolgen daarvan.
Straten en tuinen die blank komen te
staan door een stortvloed van regen.
Of juist het verdrogen van bomen en
planten, omdat er wekenlang geen
druppel water valt. Gelukkig kunnen we
daar met z’n allen iets aan doen. Met
eenvoudige middelen is de waterhuishouding in onze tuinen aan te passen,
zodat er minder overlast ontstaat. We
helpen u hier graag bij. Met een gratis
adviesgesprek en eventueel subsidies.
Kijk voor meer informatie op www.
waterklaar.nl.
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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.

Diamanten feest voor Sjeng en Toos van Roij

Het diamanten paar samen met burgemeester Evers en wethouder Cuijpers. Foto: Nederweert24

Sjeng en Toos van Roij-Janssen trouwden 60 jaar geleden. Op 29 mei voor de
wet en op 11 juli voor de kerk. Nu vieren
ze hun diamanten jubileum. Het college
van B&W bracht het paar de felicitaties
over op woensdag 19 juni.
Sjeng werd geboren in Heythuysen en
groeide op in Budel. Toos is geboren en
getogen aan de Lage Kuilen in Nederweert. Ze leerden elkaar kennen op
Biest kermis. Moeder Janssen vond haar
dochter toch wel erg jong om een vaste
relatie te hebben, waarop Sjeng gevat
antwoordde: “Ze kan bij mij toch ook
oud worden”. En zo is het ook gegaan.
In de Beukenstraat
Ze gingen in de Kerkstraat wonen waar
ook hun vijf kinderen werden geboren:
twee zonen en drie dochters. In januari
1968 verhuisden ze naar een nieuwbouwwoning in de Beukenstraat. Met
dierbare herinneringen, maar ook met
pijn in het hart hebben ze hun huis daar
vanwege gezondheidsredenen moeten
verlaten. Nu, 60 jaar later, wonen ze samen in Agneshof, met een mooie uitkijk
op de Lambertustoren. Op dit nieuwe
adres maken ze een doorstart en genieten ze van hun appartement.
Op de weg en thuis
Sjeng is altijd chauffeur geweest; eerst
op de bus en later ging hij met de
vrachtwagen heel Europa door. Hij heeft
van alles vervoerd en veel kilometers
gereden. Omdat Sjeng veel van huis was,
kwam de zorg voor de kinderen en het
huishouden op Toos neer. Daar kwam

ook nog een grote tuin bij. Er was altijd
veel aandacht voor het gezin en de deur
stond altijd voor iedereen open. Tijd
voor een kop koffie werd en wordt nog
steeds gemaakt.
Vakantie en puzzelen
In het weekend en in de vakanties ging
Sjeng met z’n gezin vaak op pad. Hij
wist overal de weg en vertelde dan altijd
veel. Toos had naast haar gezin nog
tijd om op school te helpen en samen
hebben ze regelmatig een goed thuis
geboden aan ‘gastkinderen’. Toos puzzelde en kaartte graag en maakt daar
ook nu nog tijd voor. Zo legt ze nog
bijna wekelijks een kaartje met zus Fien
en schoonzus Gertha. Ze is ook al ruim
40 jaar lid van dameskoor Cantantes en
slaat zelden een repetitie of optreden
over.
Meer tijd
Na de drukte van het werkzame leven
en een groot gezin kregen ze meer tijd
voor zichzelf. Knutselen aan fietsen en
bolderkarren heeft Sjeng altijd veel gedaan. Ook gingen ze er vaak samen met
de fiets op uit en brachten ze bezoekjes
aan familie en vrienden. Zelf autorijden
kan nu helaas niet meer, maar ze gaan
graag met het gezin ergens naartoe.
Allemaal tegelijk wordt wat veel, maar
het paar geniet als het hele ‘spul’ thuis
komt: hun 5 kinderen, 11 kleinkinderen
en 4 achterkleinkinderen met aanhang.
		
We feliciteren Sjeng en Toos van Roij
met hun diamanten huwelijk en wensen
ze veel geluk toe!

