GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Niet open
Op donderdag 11 juli vindt een bijzondere raadsvergadering en een bijeenkomst plaats vanwege het afscheid van
burgemeester Evers. Hierdoor vervalt
de avondopenstelling en ook het Klant
Contact Centrum is dicht. De publieksbalies zijn om 16.00 uur gesloten.

‘Etappeplaats’

Op donderdag 8 augustus kunt u naar de voorstelling Post van De Wenkbrauwerij in de theaterboerderij in Boeket.

Laat u verrassen!
Limburg Festival vier dagen in Nederweert, kaartverkoop start maandag 8 juli
Het Limburg Festival komt deze zomer
met een groots programma naar Nederweert. “Van donderdag 8 t/m zondag
11 augustus kunt u dicht bij huis naar
uitzonderlijk mooie en unieke voorstellingen”, aldus wethouder Peter Koolen.
Het Limburg Festival is een jaarlijks terugkerend zomerfestival dat plaatsvindt
in alle Midden-Limburgse gemeenten.
Van woensdag 7 t/m zondag 11 augustus kunt u volop gaan genieten van
voorstellingen die u zelden of nooit in
Limburg aantreft. Dit jaar uitgebreid
met een danspromenade in Nederweert
en nieuwe locaties.
Schuurtjestheater
De sfeervolle theaterboerderij Boeket is
ook nu weer het decor voor twee voorstellingen.
Donderdag 8 augustus om 19.30
uur. De Wenkbrauwerij “Post”. Een
voorstelling over brieven, verhalen
en trage communicatie. In 2018
werd lef Postino, de postbode die
Belgisch Limburg met Italië verbindt,
bekroond met de Europese prijs voor
Cultureel Erfgoed – Europa Nostra
Award. U kunt alvast een introductiefilmpje bekijken op www.limburgfestival.nl/de-wenkbrauwerij-post/

Vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus om
19.30 uur. Margje Wittermans “Nestgoud”. Een poëtische en muzikale achtbaan over de innerlijke strijd van een
actrice die moeder is geworden. Een
impressie vindt u op www.limburgfestival.nl/margje-wittermans-nestgoud/
Danspromenade
Dit jaar pakt het Limburg Festival uit
met maar liefst zes wandelingen vol
dans. Vijf acts strijken, op twee achtereenvolgende dagen, neer op verrassende locaties in het centrum van Nederweert en Roermond. Iedere wandeling
verbindt bijzondere voorstellingen van
bekende en minder bekende talenten
uit de danswereld met elkaar. Laat u letterlijk en figuurlijk bewegen door onder
andere krachtige urban bewegingen en
fijngevoelige choreografieën.
Zaterdag 10 augustus om 13.00, 14.00
en 15.00 uur. De Danspromenade
start bij Restaurant-Café De Kleine
Winst om 13.00 uur, 14.00 uur en
15.00 uur.
Theater in de openlucht
U houdt niet van opera? Dan is dit
een perfecte voorstelling voor u! Voor
iedereen die stiekem onder de douche
toch L’amour est un oiseau rebelle zingt,

al is het maar voor de lol. Voor iedereen
die nog nooit in het theater is geweest,
maar wel ieder jaar mee host op de
feestversie van Verdi’s Slavenkoor tijdens
Vastelaovend, al is het per ongeluk. Met
andere woorden: alle niet-liefhebbers
van opera, jullie zijn welkom!
Zondag 11 augustus om 14.00 uur.
Opera Compact met ‘I hate opera’ in
de Landschapstuin, Nieuwstraat 8 in
Nederweert.
Theaterfietstocht
Fietsen door het prachtige landschap
van Midden-Limburg en je onderweg je
laten verbazen door bijzonder theater. Dat is Natuurlijk... Theater! Deze
theatrale fietstocht vindt in meerdere
gemeenten plaats.
Zondag 11 augustus in Leudal/Nederweert. Er wordt gestart in Roggel,
Heythuysen en Heibloem.
Geïnteresseerd?
Het volledige programma is te vinden
op www.limburgfestival.nl. Reserveer
tijdig kaartjes via de ticketservice. Want
vol=vol! De vrije kaartverkoop start op
maandag 8 juli, om 10.00 uur.

Limburg is dé wielerprovincie van Nederland. Dus maakt regionale omroep
L1 opnieuw het programma Tour de
L1mbourg. Dat gebeurt van 5 t/m 28 juli
tijdens het grootste wielerevenement
van de wereld: de Tour de France. Ook
Nederweert is een etappeplaats voor de
wielertalkshow. Op woensdag 10 juli
wordt het programma live uitgezonden
vanaf het Lambertushof. Iedereen is van
harte welkom. De uitzending begint om
18.30 uur.
De rondreizende wielertalkshow van
L1 gaat weer door de provincie reizen.
Daar zijn de wielerliefhebbers blij mee.
Presentator Sander Kleikers wordt
tijdens de Tour de L1mbourg bijgestaan
door analyticus en oud-wielrenner Gert
Jakobs, terwijl Frank Moonen bijdrages
vanuit Frankrijk verzorgt. Onder de
gasten die naar Nederweert komt, is ook
wielerliefhebber en oud Tröckener Kecks
zanger Rick de Leeuw.
Mooie verhalen en lokale helden
Op L1 Radio gaat Rian Moonen dagelijks op zoek naar de mooie plekjes en
verhalen in de gemeente van de dag.
De gemeente Nederweert heeft met
TWC Nederweert de grootste wielerclub
van Limburg (in NTFU-verband) en het
jaarlijks terugkerende wielerevenement, Global Tour d’Oospel. Beide items
komen aan bod in het programma.
“We volgen de Limburgse tour-volgers
in eigen provincie, én langs de route in
Frankrijk”, vertelt presentator Sander
Kleikers. “Verder zitten we de mannen
om wie het gaat, de wielrenners, dicht
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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.

op de huid”. Nederweert is door zijn
uitgestrekte buitengebied een mooie
fietsgemeente.
Bij Siem op het Lambertushof
Op woensdag 10 juli komt de Tour de
L1mbourg caravan naar het oudste horecapand van Nederweert én Limburg:
Pand Same bi-j Siem aan het Lambertushof. U bent van harte uitgenodigd om
deze live uitzending gratis bij te wonen.
Kom dus langs. De uitzending begint om
18.30 uur en is terug te zien om 20:30 en
22:30 uur.

Maak het extra gezellig op Burendag!

We wensen u veel plezier!

Goede gesprekken tijdens collegetours
In mei hebben er collegetours plaatsgevonden in de dorpskernen Budschop, Ospeldijk en Nederweert-Eind,
waarbij de burgemeester en wethouders in gesprek gingen met de inwoners.
Wij kijken terug op constructieve bijeenkomsten. Burgemeester Evers over
het gesprek met inwoners van Ospeldijk:
“Ospeldijk is aard- en nagelvast verbonden met de Peel. Dat geldt ook voor mij,
niet in de laatste plaats vanwege het
werk van mijn vader. We hadden goede
gesprekken in het schutterslokaal van St.
Odilia. Kritisch, maar altijd constructief.
Precies zoals een collegetour moet zijn.
Dank daarvoor!”

Waarom de collegetour?
Elk jaar hebben alle dorpsraden een
overleg met het gemeentebestuur. Dit
overleg vindt plaats in het gemeentehuis. Dit jaar is het initiatief genomen
om elke dorpskern te bezoeken en de
bewoners zelf te laten zorgen voor
de invulling daarvan. Dat kan via een
rondgang door de kern, via gesprekken
met bewoners of op een andere manier.
Op deze manier zien de collegeleden ter
plekke welke onderwerpen er leven in
de kern.
Enkele wensen van buurtbewoners
Tijdens de bezoeken zijn er verschillende
onderwerpen onder de aandacht gebracht van het college van B&W, zoals:

het branden van lampen in de straten. Uit inspectie van buurtbewoners
is gebleken dat er veel lampen in
de diverse straten niet branden.
de behoefte aan (levensbestendige)
woningbouw
verkeersveiligheid in de kernen. Onder
andere het te hard rijden binnen de
bebouwde kom en fietsverbindingen
naar De Groote Peel.
glasvezelaansluiting
meer blauw op straat
Behandeling van aandachtspunten
Een aantal aandachtspunten dat naar
voren kwam, is door de gemeente opgepakt. Voor andere wensen worden op
korte termijn acties uitgezet. We houden
u op de hoogte van de stand van zaken
via de dorpsraden.
Vervolg collegetours
In het najaar staan de collegetours in
Ospel, Nederweert en Leveroy gepland.
Burgemeester en wethouders gaan ook
met deze inwoners graag in gesprek
om te weten te komen wat er speelt
en welke wensen inwoners hebben. De
precieze data laten we tijdig weten aan
de dorpsraden.

In Budschop kreeg het college van B&W uitleg over verschillende plannen in de kern. Foto: Nederweert24

We bedanken de dorpskernen voor hun
gastvrijheid en kijken uit naar de collegetours in het najaar!

Tijdens Burendag, op zaterdag 28
september, wordt voor de tweede keer
De Gezelligste Straat van Nederweert
gekozen. Vorig jaar was de Zandstraat
in Ospeldijk de winnaar.
Wisseltrofee
Leefbaarheidsregisseur Harold van der
Haar: “De winnaar krijgt een wisseltrofee en mag zich één jaar lang de gezelligste straat van Nederweert noemen”.
Zelf invullen
Wethouder Cuijpers gaat samen met
de leefbaarheidsregisseurs op stap
langs alle aangemelde straten. Hij kiest
ook de winnaar uit. Bewoners kunnen
bijvoorbeeld kiezen voor het versieren van de straat, het aanbrengen van
feestverlichting en/of het aanpassen
van de tuintjes. De mensen mogen het
helemaal zelf invullen.
Winterpakket winnen
De winnende straat ontvangt een mooi
winterpakket, met o.a. een kerstboom,
lampjes en een oliebollenmix. Daarmee
kan de buurt in de decemberperiode
nog een keer gezellig worden gemaakt.

Aanmelden
Wilt u meedoen? Aanmelden kan tot
1 september. Stuur daarvoor een mail
naar Harold van der Haar, via h.vanderhaar@nederweert.nl. Vermeld in het
bericht uiteraard om welke straat het
gaat en geef een korte omschrijving van
het plan.
Bijdrage via Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en
verbinding tussen groepen mensen.
Daarom is het mogelijk als buurt vanaf half juni 2019 een aanvraag tot max.
€ 350,- in te dienen bij het Oranje Fonds
om jullie Burendagplan te kunnen uitvoeren.
Burendag-pakket
Iedereen die voor 1 september een activiteit heeft aangemeld, ontvangt een
Burendag-feestpakket. Kijk voor meer
informatie op www.burendag.nl.
We hopen dat er veel leuke ideeën
binnenkomen!

