GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Korte weetjes
Raad vergadert
Op dinsdag 3 september om 19.00 uur
vergadert de gemeenteraad, voor het
eerst onder voorzitterschap van onze
nieuwe burgemeester Op de Laak. Op
de agenda staan de jaarverslagen 2018
van Burgerhulpverlening Limburg en
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW). Ook het raadsvergaderschema voor 2020 komt aan de
orde. Op onze website staat de agenda.
U bent van harte welkom.

Burgemeester Op de Laak en haar echtgenoot Herman Peeters worden gefeliciteerd door Gouverneur Bovens. Foto: Nederweert24

“Nederweert: een warm bad”
Burgemeester Op de Laak geïnstalleerd tijdens bijzondere raadsvergadering
“Wat een warm welkom in Nederweert.” Dat waren de woorden die
burgemeester Op de Laak met een
glimlach op haar gezicht uitsprak toen
ze dinsdagochtend als nieuwe burgemeester van Nederweert terugkeek op
de voorgaande avond. De installatie
van mevrouw Birgit Op de Laak vond
maandagavond 19 augustus plaats in
een volle raadzaal van het gemeentehuis. Aansluitend was er gelegenheid
om kennis te maken met burgemeester
Op de Laak tijdens de drukbezochte
openbare bijeenkomst.

Geen kussen van de Gouverneur
Na het afleggen van de belofte feliciteerde de heer Bovens burgemeester Op
de Laak met haar benoeming. Hij gaf
aan normaal gesproken het bloemetje
voor de burgemeester aan de partner
te geven en verzekerde de aanwezigen
dat dat ook bij een vrouwelijke burgemeester was toegestaan. Het bloemetje
ging dus naar echtgenoot Herman.
“Het enige verschil is dat ik dan niet de
kussen ga uitdelen”. En daarmee sloot
de Gouverneur het officiële deel van de
bijzondere raadsvergadering af.

De avond begon om klokslag zes uur
toen mevrouw Op de Laak en haar
echtgenoot Herman Peeters met applaus werden verwelkomd bij het
betreden van de raadzaal. Ze werden
vergezeld door de Commissaris van de
Koning, de heer Bovens, burgemeester
Strous als voorzitter van de Kring van
Midden-Limburgse gemeenten, raadsgriffier mevrouw Schrier en plaatsvervangend raadsvoorzitter mevrouw
Koppen.

Vertrouwen alom
De fractievoorzitters van de vijf politieke
partijen kregen daarna de gelegenheid
om de nieuwe burgemeester toe te
spreken. Zij spraken hun vertrouwen uit
en wensten haar veel plezier “beej os in
Ni-jwieërt”. Plaatsvervangend raadsvoorzitter Charlot Koppen overhandigde
de voorzittershamer aan burgemeester
Op de Laak en sprak de hoop uit dat er
veel goede besluiten mee genomen zullen worden.

Aan het juiste adres
De beëdiging van burgemeester Op de
Laak begon met een welkomstwoord
van de heer Bovens aan haar echtgenoot, dochter Annefloor met partner
Tim, dochter Eline en schoonvader Henk
Peeters. Met het aantreden van Birgit
Op de Laak als burgemeester start een
nieuwe episode: de eerste vrouwelijke
burgemeester van Nederweert. Gouverneur Bovens sprak over de profielschets
die aangaf dat de burgemeester oog
heeft voor iedereen. “En zoals ik haar
heb leren kennen, bent u wat dit betreft
bij Birgit Op de Laak aan het juiste
adres. Ze is bevlogen, gedreven, heeft
lef en ze weet mensen te verbinden”,
aldus de Gouverneur.

Betrokken, veel betekend
Locoburgemeester Henk Cuijpers sprak
namens het college en gaf aan dat Birgit
Op de Laak geen onbekende voor hem
was. Zij kwamen elkaar al regelmatig
tegen bij de verschillende samenwerkingsverbanden in het sociaal domein.
“Ik ken haar als iemand die een goede
dossierkennis heeft, betrokken is bij de
mensen maar zeker ook haar eigen mening heeft. Uit de reacties vanuit Horst
kun je merken dat u als wethouder en
als mens erg gewaardeerd wordt en
veel voor deze gemeente heeft gedaan
en betekend.” Samen met kabinetschef
Giel Bruijnaers overhandigde hij vervolgens de ambtsketen aan burgemeester
Op de Laak.

Hoog niveau van besturen
Namens de Kring van Midden-Limburgse
gemeenten hield burgemeester Strous een
toespraak. Hij waarschuwde burgemeester
Palmen en de wethouders van Horst aan
de Maas: “Jullie zullen flink aan de bak
moeten nu Birgit er niet meer is om het
hoge niveau van besturen in Horst aan de
Maas op hetzelfde peil te houden”.
Trots en dankbaar
Als laatste kwam de burgemeester zelf
aan het woord. Ze zei “trots en dankbaar
te zijn om oud-burgemeester Evers in
deze eervolle functie te mogen opvolgen. Nederweert zocht een energieke,
dynamische burgemeester om samen
met college, raad en medewerkers en in
de gemeenschappen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners
werk te maken van de vraagstukken die
actueel zijn. Iemand die daarbij bij uitstek anderen in positie weet te brengen.
Ik ga ervoor om die burgemeester voor u
te zijn”.
Van Mariapeel naar Ospelse Peel
Zij sloot haar toesprak, licht geëmotioneerd, af met de toepasselijke woorden: ”Ik verruil de omgeving van de
Mariapeel voor die van de Ospelse Peel,
verhuis van de omgeving van de Lambertuskerk in Horst naar de omgeving van
de Lambertustoren alhier. De weg langs
het kanaal brengt mij en mijn man bij
een mooie en sterke plattelandsgemeente met betrokken en trotse inwoners.
Wij gaan hier aarden en samen met u
recht doen aan het motto: samen groots,
samen doen!“
We wensen onze nieuwe burgemeester
Birgit Op de Laak heel veel succes toe
en een mooie en gelukkige toekomst
samen met haar gezin in onze gemeente
Nederweert.

Verzoek geheimhouding persoonsgegevens
U kunt aan de gemeente vragen om uw
persoonsgegevens in de basisregistratie
personen (BRP) niet door te geven aan
derden. Daar houden we dan rekening
mee als instellingen daarom vragen.
Dit betekent niet dat we uw gegevens
nooit aan derden geven. In een aantal
gevallen zijn we dit verplicht.
Wettelijke taken, gerechtelijke
werkzaamheden
Zo zijn we verplicht om persoonsgegevens door te geven aan (overheids)

instellingen die dit nodig hebben voor
de uitvoering van wettelijke taken,
zoals de Belastingdienst. Verder heeft
de minister een aantal derden aangewezen waarvoor geheimhouding niet
geldt, bijvoorbeeld pensioenfondsen,
zorgverzekeraars en advocaten die
voor de uitvoering van gerechtelijke
werkzaamheden persoonsgegevens
nodig hebben.

‘Geheimhouden persoonsgegevens’
meer informatie en een aanvraagformulier voor geheimhouding van
uw persoonsgegevens. U hebt een
DigiD nodig om het formulier in te
vullen. Geen DigiD? Maakt u dan
een afspraak om het formulier in
het gemeentehuis in te vullen. Neem
hiervoor een geldig legitimatiebewijs
mee.

Aanvraagformulier geheimhouding
Op onze website staat onder

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het team Burgerzaken.

Inspraak op verordening jeugdhulp
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 30 juli 2019 het
concept van de Verordening Jeugdhulp
gemeente Nederweert 2020 vastgesteld. In de nieuwe verordening zijn er
wijzigingen in de berekening van het
persoonsgebonden budget (pgb). Ook
zijn de regels voor een pgb verduidelijkt.
De conceptverordening is gelijk voor
de gemeenten Leudal, Nederweert en
Weert.
We waarderen de mening van onze
inwoners en daarom bieden we u de
mogelijkheid om te reageren op de conceptverordening. Deze ligt met bijbehorende toelichting ter inzage bij de infobalie en is ook te lezen op onze website.
U kunt een brief sturen naar het college
van burgemeester en wethouders, postbus 2728, 6030 AA Nederweert of een
e-mail sturen naarinfo@nederweert.nl.
Uw reactie moet uiterlijk 30 september
2019 bij de gemeente binnen zijn. De
ingediende zienswijzen worden verzameld en bij de besluitvorming door de
gemeenteraad meegewogen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
Sylvia Broekmans van het team Samenleving Sociaal. In november wordt de
conceptverordening in de raadsvergadering behandeld.
Sluiting drugspand
In juni besloot oud-burgemeester Evers

Donderdag 29 augustus 2019
Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728,
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl
@GemNederweert
Facebook.com/GemeenteNederweert
06-28448431
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.

om een woning aan de Hoebensstraat
in Nederweert voor de duur van één
maand te sluiten in verband met de
vondst van een hennepkwekerij. Aan de
daadwerkelijke sluiting van een drugspand gaat een juridische termijn vooraf.
Die termijn is verstreken. Dat betekent
dat het pand met ingang van 19 augustus 2019 is gesloten. In de woning werd
in mei een hennepkwekerij opgerold. Er
werden ongeveer 500 planten aangetroffen. Alle planten en apparatuur zijn
in beslag genomen en vernietigd.

Hulp bij duurzaam inrichten woning

Duurzaamheidscoördinator Hans van de Kerkhof en wethouder Frank Voss bekijken samen de website.
Foto: Nederweert24

Woningbezitters uit de gemeente Nederweert kunnen voor gratis informatie
en advies op het gebied van duurzaam
(ver)bouwen, energie besparen, energie opwekken en subsidieregelingen
terecht bij het Duurzaam Bouwloket.
We zetten dit digitale informatiepunt
(www.duurzaambouwloket.nl) al
enkele jaren in om inwoners op weg
te helpen bij het verduurzamen van de
woning. Wacht niet en bekijk de mogelijkheden voor uw woonsituatie.
Inwoners die benieuwd zijn naar de
mogelijkheden om de woning te verduurzamen, kunnen bij het Duurzaam
Bouwloket terecht voor gratis informatie en onafhankelijk advies.
Waarde woning stijgt
“We vinden het belangrijk dat woningbezitters zich bewust worden
van de mogelijkheden om energie
te besparen”, aldus wethouder Voss.
“Het nemen van de juiste maatregelen
verhoogt het wooncomfort. De waarde
van de woning blijft in stand of stijgt
er zelfs door. Daarom roepen we onze

inwoners op vooral gebruik te maken
van de expertise van het Duurzaam
Bouwloket.”
Wat kunt u verwachten?
Het Duurzaam Bouwloket helpt woningeigenaren van A tot Z bij het verduurzamen van de woning. Op de website
www.duurzaambouwloket.nl staat
informatie over de mogelijke maatregelen. Wilt u contact met een adviseur,
mail dan naar info@duurzaambouwloket.nl. De adviseurs beantwoorden uw
vragen en kunnen u in contact brengen
met een betrouwbaar gecertificeerd
bedrijf voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.
Subsidie voor woningisolatie
Op de website van het duurzaam bouwloket worden ook actuele subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen vermeld. Een recent voorbeeld
is de aankondiging van een nieuwe
rijkssubsidieregeling voor woningisolatie. Ook voor vragen over subsidieregelingen kunt u contact opnemen met de
adviseurs van het duurzaam bouwloket.

