GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Tukking & Talking
Is er een school voor burgemeesters,
mag je zelf je ambtsketen uitzoeken,
wat is het favoriete eten van de burgemeester, mag je als burgemeester
lid zijn van een voetbalclub of zwemclub?
Jong en oud
Vragen die de jongere inwoners wellicht hebben voor onze nieuwe burgemeester. Niet alleen de jeugd, maar iedereen is uiteraard van harte welkom
om kennis te maken met mevrouw
Birgit Op de Laak tijdens een ritje met
een tuk tuk op maandag 26 augustus
(kermismaandag) door Nederweert.

Het weer: een onderwerp dat altijd voor genoeg gespreksstof zorgt. En zeker nu staat het door het veranderende klimaat volop in de belangstelling.

Praten over het weer en meer
Kom naar de Klimaatdag op zondag 1 september
Je kunt er goede en slechte zin van
krijgen: het weer. De laatste jaren zien
we het klimaat veranderen. Daardoor
nemen ook de gesprekken over de
weersveranderingen en de oorzaken
ervan toe. Iedereen is kenner. Is dat ook
zo? Praat mee over het weer op zondag
1 september vanaf 11.00 uur tijdens de
Klimaatdag met als titel Wat een Weer.
U bent van harte welkom bij Buitencentrum De Pelen in Ospel en Natuur- en
Milieucentrum De IJzeren Man in Weert.
In gesprek met
Wethouder Voss is er op 1 september
bij tijdens de klimaatdag. ’s Ochtends
schuift hij aan bij het programma NMC
Café. Het gesprek gaat over de vraag
hoe we de klimaatverandering kunnen
aanpakken. Een groot thema. Want
hoe kunnen we de gevolgen van de
klimaatverandering en met name grote
droogte en tijdelijk grote wateroverlast door extreme regens aanpakken?
Burgers, agrarische ondernemers en
beheerders van natuurgebieden hebben
alle drie andere wensen en ideeën wat
dat betreft.
“We moeten het samen doen”
Nederweert heeft uitgebreide landbouwgebieden en prachtige natuurgebieden, waaronder de Groote Peel, het

Weerterbos en Sarsven en de Banen.
Dan hebben we nog de verschillende
bebouwde kommen binnen de gemeentegrenzen. “Als gemeentebestuur
kunnen we invloed hebben op zaken.
We kunnen bijvoorbeeld vergunningen
afgeven of weigeren. Maar het gaat
veel verder. Feit is dat we elkaar nodig
hebben. We moeten het samen doen”,
aldus wethouder Voss. Van het gesprek
worden opnamen gemaakt die later
o.a. zijn terug te zien op de website
van het Natuur- en Milieucentrum
(NMC).
Klimaatwandeling, infomarkt,
workshops
Na het gesprek snelt de wethouder
zich naar Buitencentrum De Pelen waar
heel veel activiteiten plaatsvinden. Zo
vertellen Peelgidsen tijdens de klimaatwandeling langs de rode route in De
Groote Peel over de effecten van de klimaatverandering op de natuur. Denk je
na over een nieuwe aanleg van je tuin?
Of wil je meer weten over duurzame
energie? Breng dan een bezoekje aan
de informatiemarkt. Pieter Boussemaere weet als geen ander uit te leggen
waar de veranderingen in het klimaat
vandaan komen. Dat doet hij op een
leuke en begrijpelijke manier. Hij geeft
workshops van 12.00 tot 13.00 uur en

van 14.15 tot 15.15 uur in het amfitheater van De Pelen.
Muziek, Professor Broccoli
Tussen de workshops door staan er vijf
muzikanten uit Nederweert op het
Peelpodium van de Pelen. Tom, Anouk,
Cyrill, Paul en Loes spelen en zingen en
begeleiden zichzelf alleen op gitaar of
keyboard. De voorstellingen zijn van
13.15 tot 14.15 uur en van 15.15 tot
16.15 uur. Er zijn ook leuke activiteiten
voor de kinderen. Zo komt Professor
Broccoli op bezoek met zijn Energetisch
proefjeslab. Iedereen kan op beide
locaties meedoen en inspirerende tips
krijgen over wat je zelf kunt doen om
het klimaat te verbeteren.
Meer info, entree is gratis
Buitencentrum De Pelen ligt bij de ingang van het Nationaal Park De Groote
Peel aan de Moostdijk 15 in Ospel. Kijk
voor meer informatie op: www.staatsbosbeheer.nl. Het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man vindt u aan de
Geurtsvenweg 4 in Weert. Kijk voor het
programma voor deze locatie op www.
nmcweert.nl. De entree is gratis.
We wensen iedereen veel plezier op de
Klimaatdag. Samen groots, samen doen,
samen duurzaam!

Aanpassen snelheid, aandacht voor groen
De herinrichting van de Leveroysedijk is
een stap dichterbij. Een eerste ontwerp
is besproken met de aanwonenden. Op
woensdag 28 augustus is er een tweede
bijeenkomst voor belanghebbenden en
belangstellenden. De inloop is vanaf
19.15 uur en om 19.30 uur begint de
avond bij Ons Boerenerf aan de Banendijk 5 in Nederweert-Eind. Iedereen is
van harte welkom.
De Leveroysedijk ligt in ons mooie
buitengebied en verbindt Leveroy en
Nederweert-Eind. De weg wordt onder
meer gebruikt door schoolgaande jeugd
en recreatieve fietsers, autoverkeer
en landbouwverkeer. Het is geen hele
drukke weg. Maar de verschillende
verkeersdeelnemers maken het een
uitdaging om de weg goed en veilig in
te richten.
Asfaltreparaties
Het afgelopen jaar is één helft van de
bomen langs de Leveroysedijk gekapt.
De wortels drukten het asfalt op. Dat
zorgde voor onveilige situaties. Net als
verkeer roept het rooien van bomen reacties op. De andere helft van de bomen
staat er nog. Op de plekken waar de
wortels het asfalt opdrukken, voeren we
deze week asfaltreparaties uit.

60 km per uur
Op basis van enkele uitgangspunten
is een ontwerp gemaakt om de weg
opnieuw in te richten. Dit ontwerp gaat
uit van een lagere maximumsnelheid.
Nu mag er nog 80 km per uur worden
gereden op de Leveroysedijk. Dat wordt
in de toekomst 60 km per uur. Het verlagen van de snelheid draagt bij aan de
verkeersveiligheid. In het ontwerp is veel
aandacht besteed aan de herinrichting
van het groen langs de weg. De aanplanting past binnen het landschap en
draagt bij aan de veiligheid van de weg.
Ontwerp en informatieavond
Het voorontwerp is eerst besproken
tijdens een informatieavond met aanwonenden om te kijken of we niets
vergeten zijn. “Het was een goede een
informatieve avond”, aldus wethouder
Koolen (o.a. Verkeer). “We hebben niet
alleen punten opgehaald die we voor
de weg kunnen gebruiken, maar ook
gesproken over andere zaken die de
bewoners bezighoudt. Op woensdag
28 augustus houden we een tweede
informatieavond. Deze is bedoeld voor
alle belangstellenden en belanghebbenden. Dan presenteren we het voorlopig
ontwerp. Dat doen we opnieuw om te
kijken of we niets vergeten zijn.”

Herinrichting en aanplant
“Na deze avond maken we het ontwerp
definitief en vindt de uitvoering van
de werkzaamheden plaats. Afhankelijk
van de weersomstandigheden proberen
we de herinrichting dit jaar nog af te
ronden. Ook het planten van nieuwe
struiken en bomen willen we dit jaar
nog uitvoeren, maar ook hierbij zijn
we afhankelijk van het weer”, aldus de
wethouder.
Keukentafelgesprekken
Onlangs kreeg de Booldersdijk een
nieuwe toplaag. Voor dat werk hoefden we de weg niet af te sluiten. In
het najaar leggen we er verkeersremmende maatregelen zoals verhoogde
kruisingen aan. Daarvoor sluiten we de
Booldersdijk wel tijdelijk af. Voordat we
daarmee starten, houden we een informatieavond voor de aanwonenden. En
kort voordat daar de werkzaamheden
starten, vinden keukentafelgesprekken
plaats. Deze zijn bedoeld om de overlast
van omleidingen en afsluitingen zoveel
mogelijk te beperken. Afhankelijk van
de uitkomsten van het mobiliteitsplan
bestaat de mogelijkheid dat op de
Booldersdijk op een later tijdstip nog
aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen.

Aanmelden
De ritten duren zo’n 10 minuten en
starten tussen 17.00 en 20.00 uur op
het Raadhuisplein. Aanmelden kan t/m
donderdag 22 augustus door een mail
te sturen naar bestuurssecretariaat@
nederweert.nl.
Installatie
Afgelopen maandag vond de installatie van burgemeester Op de Laak
plaats. Volgende week blikken we
hierop terug in het Gemeente Contact.
Kijk op onze site voor het hele kennismakingsprogramma met de burgemeester.
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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.

Reacties op mobiliteitsplan: dank u wel!
Voor de zomervakantie leverde een
groot aantal mensen een bijdrage aan
het vernieuwen van het mobiliteitsplan van Nederweert. Misschien hebt
u zelf wel iets aangedragen? We zijn
bijvoorbeeld in de kernen geweest
om te horen wat inwoners belangrijk
vinden op het gebied van verkeer en
mobiliteit.
Veel informatie hebben we ook opgehaald tijdens een bijeenkomst eind mei.
Daar waren raadsleden, verkeersdeskundigen en andere belanghebbenden
voor uitgenodigd. Deze bijeenkomst
leverde enkele speerpunten voor de
toekomst op. Deze punten gebruiken
we om te bepalen welke maatregelen
het meest noodzakelijk zijn binnen
het mobiliteitsplan en dus voorrang
krijgen.
Speerpunten
Het gaat om de volgende punten:
Verkeersveiligheid algemeen
Veiligheid landbouwverkeer versus
fietsverkeer
Routering vrachtverkeer
Fietsnetwerken (Recreatief en utili-

tair, o.a. verbinding Weert)
Collectief vervoer voor de kernen
Verbinding met Brainport Regio
Eindhoven
Onderhoud en herinrichten
De uitwerking van alle informatie is nog
in volle gang. Ondertussen gaat het onderhoud en het herinrichten van wegen
overigens gewoon door, zoals u op deze
pagina kunt lezen.
Themaraad op 28 oktober
De planning is om het mobiliteitsplan te
presenteren tijdens een themaraad op
maandag 28 oktober. Ook het uitvoeringsprogramma is dan bekend. In dat
programma staan projecten opgenomen
die we de komende jaren willen gaan
uitvoeren.
Vaststellen mobiliteitsplan en uitvoeringsprogramma
Nadat we van de gemeenteraad feedback hebben gekregen, stellen we
het definitieve mobiliteitsplan op. We
verwachten dat beide documenten aan
het eind van het jaar vastgesteld worden
door de raad.

Stuur ons een WhatsAppje of chatbericht
Hebt u een vraag voor ons? Dan kunt
u die ook stellen via WhatsApp of
Facebook! Zo snel mogelijk en uiterlijk
binnen 4 uur krijgt u antwoord.

We proberen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 uur uw bericht te beantwoorden. Hebben we meer tijd nodig,
dan laten we u dat weten.

WhatsApp
Voeg telefoonnummer 06-28448431
toe aan uw contactpersonen en kies
vanuit WhatsApp dit contact om ons
een bericht te sturen. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of
een sms te sturen.

Uw privacy
Social media en online middelen lenen
zich prima voor verschillende soorten
vragen. Privacygevoelige informatie
delen we niet via deze kanalen. Denk
bijvoorbeeld aan persoonsgegevens
of een burgerservicenummer. Daarom
beantwoorden we via WhatsApp en
Facebook geen vragen waar privacygevoelige informatie voor nodig is. In dat
geval vragen we u om op een andere
manier contact met ons op te nemen.

Facebook
Ook via Facebook hebben we graag
contact met u. Via facebook.com/
gemeentenederweert publiceren we
geregeld wetenswaardigheden en
nieuwtjes. En met een privébericht
kunt u ook via dit kanaal een vraag
aan ons stellen.
Zo werkt het
We beantwoorden WhatsApp en
Facebook-vragen op maandag t/m
donderdag tussen 08.30 en 16.00 uur
en op vrijdag tussen 08.30 en 12.00
uur.

Geen vertrouwelijke gegevens
Deelt u zelf ook geen vertrouwelijke
gegevens zoals uw burgerservicenummer via WhatsApp of Facebook. We
verwerken persoonsgegevens alleen
voor het doel waarvoor u ze heeft
gegeven en in overeenstemming met
de Algemene Verordening Gegevens
Bescherming (AVG). De gesprekken
bewaren we één jaar.

