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samen groots, samen doen!

Blad in de korf
De herfst is begonnen en dat betekent
dat u weer bladafval heeft in uw tuin.
Vanaf maandag 7 oktober plaatsen we
hiervoor een aantal bladkorven op locaties in alle kernen.

Meldingen van oplettende inwoners kunnen zeer waardevol zijn.

Een vuist tegen ondermijning
Burgemeester Op de Laak: “Ken de signalen en meld ze!”
Steeds vaker zien we dat de onderwereld zich mengt met de bovenwereld.
Dat noemen we ondermijning. Voorbeelden van ondermijning zijn drugslaboratoria, hennepkwekerijen, mensenhandel en illegale afvaldumpingen. We
zien deze activiteiten steeds meer in
het buitengebied, ook in Nederweert.
Samen met inwoners en partners maakt
Nederweert een vuist tegen deze ondermijnende criminaliteit.
Week van de Veiligheid
Van 7 tot 14 oktober is de Week van de
Veiligheid, een landelijke actieweek. In
deze week zet de gemeente Nederweert
extra in op bewustwording bij inwoners.
‘Ken de signalen van ondermijnende
criminaliteit en meld ze!’ is daarbij het
motto. Alleen met de hulp van oplettende inwoners kan ondermijning een
halt toegeroepen worden.
Elke melding doet er toe!
Een vreemde geur in de omgeving van
een pand, rolluiken die altijd dicht zijn,
voortdurend beslagen ramen, activiteiten op vreemde tijdstippen… Er zijn verschillende signalen die op ondermijnende criminaliteit kunnen duiden. ”Herken
deze signalen en geef ze alstublieft
door”, benadrukt burgemeester Op de
Laak. “Elke melding kan zeer waardevolle informatie bevatten, die niet op
een andere manier bij de gemeente of
bij de politie terechtkomt. Uw melding
kan een einde aan ondermijning in uw
omgeving betekenen. Samen maken we
een vuist tegen ondermijning!”

Hoe kunt u signalen melden?
U kunt uw signaal op verschillende manieren melden. Aan de gemeente via de
website www.nederweert.nl/ondermijning of via de meldkaart die via de post
is verspreid. U kunt uw melding ook
doorgeven via Meld Misdaad Anoniem
op 0800-7000 en via de politie op 09008844 of 112.
Wat gebeurt er met uw melding?
Meldt u uw signaal bij de gemeente via
de meldkaart of via het online meldpunt op de website, dan garanderen wij
u anonimiteit. Wij registreren geen gegevens, ook geen IP-adressen. Hoe klein
het ook lijkt, elk signaal kan het eerste
of juist het laatste puzzelstukje zijn bij
het in kaart brengen van bepaalde criminele activiteiten. Elke melding wordt
dan ook secuur gecheckt. De gemeente,
de politie, energieleveranciers, de Belastingdienst en andere partners werken
hierbij nauw samen. Ook al hoort u
niets terug, omdat uw melding anoniem
is of omdat er geen directe zichtbare actie uitgevoerd wordt, u kunt er altijd op
vertrouwen dat elke melding nagetrokken wordt.
Al 44 meldingen in vijf maanden
Via het online meldpunt en de meldkaart van de gemeente zijn sinds de
start in mei al 44 signalen van oplettende inwoners gemeld. In verband met
de privacy kunnen we geen inhoudelijke
informatie geven over de meldingen.
Wel kunnen we zeggen dat het overgrote merendeel van de bevindingen

niet mogelijk was geweest zonder de
alertheid van omwonenden of passanten. Burgemeester Op de Laak: “Ik wil
mijn dank uitspreken aan alle melders.
Uw moeite om ons te informeren, kan
zóveel verschil maken. Door samen
alert te zijn, creëren we een weerbare
samenleving waarin geen ruimte is voor
ondermijning”.
Informatiebijeenkomsten
Het belang van betrokken inwoners die
de signalen kennen en bereid zijn om
deze te melden, kan niet genoeg benadrukt worden. De gemeente organiseert
daarom in samenwerking met de dorpsraden een aantal informatiebijeenkomsten over veiligheid en ondermijning.
Iedereen is welkom om deze infoavonden bij te wonen die in november en
januari gepland worden. We houden u
op de hoogte.
Ken de signalen en meld ze!
Kijkt u eens op www.nederweert.nl/
ondermijning naar het filmpje waarin
een aantal signalen van ondermijnende
criminaliteit besproken wordt. Of lees
de folder die u in de brievenbus vond.
Die folder ligt ook in het gemeentehuis
en staat op de hierboven genoemde
website. En ziet, hoort of ruikt u vervolgens een signaal, hoe klein het ook
lijkt? Meld het dan! Kies het kanaal
van uw voorkeur: het online meldpunt
www.nederweert.nl/ondermijning, de
meldkaart, Meld Misdaad Anoniem via
0800-7000 of de politie via 0900-8844
(112 bij spoed).

De Gezelligste Straat is... de Klumpenstraat!
Op zaterdag 28 september was de
landelijke Burendag. Burgemeester
Op de Laak, wethouder Cuijpers en de
gebiedsregisseurs Joey van Beers en
Harold van der Haar gingen ’s middags
op pad om alle initiatieven te bezoeken.
Voor alle vrijwilligers hadden ze een
versnapering meegebracht. Maar er was
meer. De Klumpenstraat werd gekozen
tot de Gezelligste Straat van Nederweert!
In de hele gemeente waren er activiteiten op touw gezet.

Van groentebakken tot speelveldje
Zo was BIJ-zzzaak naast basisschool De
Bongerd bezig met het plaatsen van
bakken waarin buurt- en schoolkinderen straks groenten en fruit kunnen
telen. In het Thomashuis in Ospeldijk
was het een drukke en gezellige boel en
er werden diverse spelletjes gespeeld.
Voor een hapje en drankje was gezorgd.
Dat gold ook voor de Korenbloemstraat
in Ospel. De buurt had het speelveldje
opgeschoond en in de tent zat iedereen
bij elkaar. Tot in de latere uurtjes werd
er lekker gebarbecued.

Bewoners van de Klumpenstraat vieren samen dat hun straat de Gezelligste Straat van Nederweert is.
Foto: Nederweert24

Veel te doen
Buurtvereniging De Locht in Ospel had
bij Jong Nederland een prima ambiance
gecreëerd, waarin jong en oud zich thuis
kon voelen. Er waren tal van activiteiten, gezelschapsspelen, knutselen, een
springkussen en een dansworkshop.
Voldoende gelegenheid om met elkaar
verhalen uit te wisselen.
Wie o wie is de gezelligste?
Het Thomashuis, buurtvereniging De
Locht, de Korenbloemstraat en de
Klumpenstraat hadden zich tevens
aangemeld voor De Gezelligste Straat
van Nederweert. De keuze was lastig
en er kon er maar één de winnaar zijn.
Na lang wikken en wegen verkoos
wethouder Cuijpers de Klumpenstraat
in Nederweert-Eind uiteindelijk tot De
Gezelligste Straat van Nederweert. De
hele straat had meegeholpen om alles
mooi te versieren. Na het overhandigen
van de wisselbokaal, ontvingen de bewoners een waardebon van € 250,- om
het straks in de wintermaanden nog een
keer samen gezellig te maken.
Trots!
Wethouder Henk Cuijpers: “We kijken met trots en tevredenheid terug.
Fantastisch om te zien hoe mensen zich
inzetten voor hun eigen buurt. En hopelijk dingen er volgend jaar nog meer
straten mee naar deze prestigieuze
titel!”

Alleen bladafval
We willen u erop wijzen dat de bladkorven alleen bedoeld zijn voor het aanbieden van bladafval. In het verleden is
namelijk gebleken dat er ook snoeiafval
en ander plantaardig materiaal worden
aangeboden. Mochten we naast bladafval ook ander groenafval aantreffen in
een bladkorf, dan zullen we deze korf
verwijderen.
Geen plastic zakken
Ook komt het nog steeds voor dat het
bladafval in plastic zakken in de bladkorven wordt gedaan. Hierdoor kan het blad
niet meer worden afgevoerd als organisch afval. Wij willen u dan ook vragen
om de zakken met blad om te schudden
in de bladkorf en de plastic zakken thuis
in de afvalcontainer te gooien.
Locaties
De bladkorven vindt u op een aantal locaties in elke kern van onze gemeente.
Op www.nederweert.nl staan de plaatsen vermeld.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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De openingstijden staan op onze website.
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.

“Samen koffiedrinken betekent al veel”

In de bibliotheek was er een ontmoeting tussen inwoners uit verschillende culturen.

Nederweert stond van 1 t/m 8 oktober
in het teken van de Week tegen Eenzaamheid. Het programmakrantje, dat
speciaal voor deze week was samengesteld, stond vol met leuke en gezellige
laagdrempelige activiteiten. Zo was
er Maak kennis met een buur uit een
andere cultuur, de rollatorwandeltocht,
sport en spel, creativiteit en buitenleven. Jong en oud gaven gehoor aan
onze oproep om iemand uit te nodigen
en samen ergens aan deel te nemen.
“Veel tevreden gezichten gezien en fijne
reacties ontvangen”, aldus wethouder
Henk Cuijpers. “We kijken terug op een
geweldige week.“
In de Week tegen Eenzaamheid werd er
in het hele land extra aandacht gevraagd
voor het thema eenzaamheid. Ontmoeten en verbinden staan hierbij centraal.
Want eenzaamheid aanpakken, begint
met in contact komen!
Elkaar blijven opzoeken
Sandra Hermans, consulent van steunpunt mantelzorg en vrijwilligerszorg:
“Laten we de Week tegen Eenzaamheid
gebruiken als stimulans om elkaar te
blijven opzoeken. En samen proberen om
eenzaamheid zoveel mogelijk te voorkomen, door oprecht aandacht te hebben
voor elkaar. Een klein gebaar, zoals een
uitnodiging voor een kop koffie, kan al
veel voor iemand betekenen”.
Dag van de Ouderen
Joey van Beers, regisseur leefbaarheid,
was samen met onze wijkagent Bram
Kurvers bij de drukbezochte Dag van
de Ouderen in Nederweert-Eind. Een
belangrijk thema Waak voor babbel-

trucs, oplichting en inbraak! werd door
acteurs met praktijkvoorbeelden onder
de aandacht gebracht. “Het gebeurt
zonder dat je het in de gaten hebt. Het
is de kracht van herhaling om senioren
ervan bewust te maken dat zoiets kan
gebeuren”, aldus een bezoeker. Na de
praktijkvoorbeelden was er tijd om met
elkaar in gesprek te gaan en gezellig
mee te zingen met de Coconblazers uit
Nederweert.
Een Italiaanse middag
Net als vorig jaar hadden ook de leerlingen van Citaverde College weer een
mooi programma voor de Week tegen
Eenzaamheid. Samen met cliënten van
PSW verzorgden ze een Italiaanse middag. Bij ontmoetingscentrum De Gunnerij was het in- en uitlopen. Daar was van
alles te doen! En er waren nog zo veel
meer mooie initiatieven. Het merendeel
kunt u ook na deze week nog bezoeken.
Terugkerende activiteiten
Want veel van de activiteiten die in het
programmakrantje staan, zijn namelijk
bestaande activiteiten. Denk aan de eettafels, huiskamers, Gasterij de Ontmoeting en De Gunnerij. Dus kom gerust nog
eens een kijkje nemen. De deur staat
open en de koffie staat klaar!
Initiatief melden
Organisaties en inwoners, bedankt voor
jullie deelname! Graag gaan wij samen
met u ook in de toekomst eenzaamheid te lijf. Hebt u een initiatief dat de
strijd aangaat met eenzaamheid? Neem
dan contact op met Joey van Beers via
tel. 0495-677111 of e-mail: j.vanbeers@
nederweert.nl.

