GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Korte weetjes
Opening en beklimming Lambertustoren
De steigers zijn verwijderd en de Lambertustoren is weer in volle glorie te
bewonderen. Om het einde van de restauratie te vieren, vindt op zaterdag 30
november vanaf 14.00 uur een feestelijk
programma plaats in en bij de kerk.
Iedereen is van harte welkom. Tijdens de
openingsceremonie is een fotoreportage
van het hele restauratieproces te zien.
De foto’s zijn gemaakt door Jac Smeets
en Jack van den Heuvel van de Nederweerter fotoclub. Zanggroep ZusenZo
uit Nederweert zorgt voor de muzikale
omlijsting. Na de opening kan de toren
in kleine groepen worden beklommen.
Dit gebeurt onder begeleiding van vrijwilligers en is op eigen risico. Noteer de
datum alvast in uw agenda. Volgende
week meer nieuws over het programma
en het restauratieproces.

Wilt u vijf vragen beantwoorden over het nieuwe woonbeleid?

We horen graag uw mening
Doe mee aan burgerpeiling over huisvesting arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten zijn steeds meer nodig om het werk in Nederland gedaan
te krijgen. Dat geldt ook voor onze
gemeente. Voor het huisvesten van
deze migranten gaan we nieuwe beleidsregels maken. Wij horen ook graag
uw mening als inwoner van Nederweert
en willen u daarom vijf vragen stellen.
We nodigen u van harte uit om deel te
nemen aan deze burgerpeiling die op
maandag 25 november start.
Om een goed beeld te krijgen van alle
belangen, bevragen we alle betrokkenen. Dat zijn ondernemers, agrariërs,
partijen die migranten huisvesten en
natuurlijk onze inwoners.
Ontwikkeling
Nog niet zo lang geleden werden
arbeidsmigranten vooral ingezet voor
seizoensarbeid in de land- en tuinbouw.
Nu zien we dat er het hele jaar door
een tekort is aan arbeidskrachten. Dat is
ook het geval in andere sectoren zoals
industrie en transport en vervoer. Steeds

vaker kunnen vacatures niet ingevuld
worden.
Vergrijzing van de bevolking
Dit komt door de groei van de economie en de vergrijzing van de bevolking. Een steeds grotere groep van de
bevolking is of gaat met pensioen. Het
werkende deel wordt steeds kleiner.
Werken en dus ook wonen
De gemeente Nederweert ziet in dat
arbeidsmigranten belangrijk zijn om de
bedrijfsactiviteiten van onze ondernemers en agrariërs draaiende te houden.
Als de migranten hier werken, vinden
we het ook belangrijk dat ze goed kunnen wonen.
Behouden van leefbaarheid
We denken na over hoe en waar deze
groep het beste kan wonen in Nederweert en willen hier beleidsregels voor
gaan maken. In deze regels hebben we
aandacht voor voldoende woongelegenheden, maar ook voor de grootte

en de locatie van deze woonvoorzieningen. Zodat de leefbaarheid in onze
gemeente behouden blijft.
Doe mee aan burgerpeiling
Wij willen graag uw mening horen. Van
maandag 25 november t/m zondag 8
december staan op www.nederweert.nl/
huisvesting vijf vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Wilt u meedoen, maar hebt u hulp nodig bij het
online invullen? Bezoek dan het spreekuur van het steunpunt in uw dorpskern.
De medewerk(st)ers helpen u graag!
Met alle belangen rekening houden
Wij stellen het zeer op prijs als u even
de tijd wilt nemen om de vragen te beantwoorden. Alle opgehaalde informatie nemen we mee bij het opstellen van
de nieuwe beleidsregels. We proberen
zo goed mogelijk met alle belangen
rekening te houden.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Zorgverzekering kiezen met Poliswijzer
Gemeentepolis mogelijk voor huishoudens met laag inkomen
De jaarwisseling komt er weer aan en
dat is voor veel mensen het moment om
de zorgverzekering nog eens onder de
loep te nemen. Wilt u ook vóór 31 december nagaan of uw zorgpolis nog het
beste bij uw situatie past? Check dan de
vergelijkingswebsite die de gemeente
Nederweert samen met Poliswijzer
heeft ontwikkeld: www.poliswijzer.nl/
nederweert. Voor huishoudens met een
laag inkomen is de Gemeentepolis ook
een mogelijkheid.
Op de vergelijkingswebsite brengen we
de verschillende zorgpolissen zorgvuldig
voor u in kaart. U krijgt een persoonlijk
advies voor een passende zorgverzekering, voor een goede prijs. De gemeente
geeft hierin geen advies. U bent niets
Wanneer spreekuur

verplicht en maakt uw eigen keuzes.
Misschien vindt u wel een verzekering
die beter bij uw situatie past dan uw
huidige verzekering. Dan kunt u zich
daarvoor gemakkelijk aanmelden via de
website. U wordt automatisch afgemeld
bij uw oude verzekeraar.
Zorg op maat
U kunt op de website invullen welke zorg
u verwacht nodig te hebben in 2020.
Gaat u bijvoorbeeld naar de tandarts of
heeft u fysiotherapie nodig? Dan kunt u
dat aanklikken. Er komen alleen zorgverzekeringen in de lijst die passen bij uw
situatie. Bij alle verzekeringen kunt u bij
alle ziekenhuizen terecht en is het eigen
risico maximaal € 385,- per jaar. Zo komt
u niet voor verrassingen te staan.

Tijdstip

Gemeentepolis
Als u een laag inkomen heeft, kunt u
ook kiezen voor de Gemeentepolis.
Dat is een collectieve verzekering van
CZ. U krijgt 6% korting op de aanvullende verzekering die u afsluit. De
Gemeentepolis vindt u ook terug in de
Poliswijzer.

Locatie

Iedere dinsdag
10.00 – 12.00 uur
Bibliotheek, Kapelaniestraat 8,
		Nederweert
Iedere donderdag
14.00 – 15.00 uur
Sint Antoniusplein 21-22,
		Nederweert
Gemeenschapshuis Pestoeërskoel,
Maandag 25 november
15.00 – 16.00 uur
		
Sillenhoek 4, Leveroy
Woensdag 11 december
17.00 – 19.00 uur
Bibliotheek, Kapelaniestraat 8,
		Nederweert
Donderdag 12 en 19 december 14.00 – 16.00 uur
		

Hulp bij invullen van Poliswijzer
De Sociale Raadslieden van Nederweert helpen u graag (gratis!) bij het
vinden van een passende zorgverzekering. Loop gewoon even binnen
tijdens de (extra) spreekuren of stuur
een e-mail naar raadsliedennederweert@amwml.nl. Op www.nederweert.nl vindt u meer informatie over
wat de Sociale Raadslieden voor u
kunnen doen.

Gemeenschapshuis Haaze-Hoof,
Aerthijsplein 3, Ospel

Tegemoetkoming voor aanvullende zorgverzekering
De gemeente biedt mensen met een
laag inkomen (lager dan 120% van de
bijstandsnorm) een tegemoetkoming
van maximaal € 24,- per maand voor
een aanvullende zorgverzekering
voor bijvoorbeeld tandarts- of fysiotherapiekosten. Wilt u hiervoor in
aanmerking komen, neem dan contact
op met de gemeente voor meer informatie: tel. (0495) 677111.

Kom naar de startbijeenkomst voor
Lokaal Sportakkoord
Samen gaan we in Nederweert aan
de slag om te komen tot een Lokaal
Sportakkoord. En om in sporttermen
te blijven: we zoeken spelbepalers die
hiervoor de tactiek bepalen. Doel van
het akkoord is uiteindelijk om zoveel
mogelijk mensen zolang mogelijk met
plezier te laten sporten en bewegen.
Graag willen we met u in overleg om te
kijken hoe we samen nog meer invulling en uitvoering kunnen geven aan
onze ambities en doelen. Hoe zorgen
we ervoor dat sport en bewegen voor
iedereen mogelijk is? Wat is nodig om
iedereen zich thuis te laten voelen bij
de vereniging? Hoe zorgen we ervoor
dat onze kinderen gezond opgroeien?
In een startbijeenkomst vertellen we er
meer over. We willen u graag aan onze
selectie toevoegen. U bent van harte
welkom op woensdag 27 november van
19.30 tot 21.30 uur in Sportcentrum De
Bengele aan De Bengele 8 in Nederweert. Ga voor meer informatie en het
aanmelden voor de bijeenkomst naar
www.sportnederweert.nl.
Waar doet u de boodschappen?
In oktober is in Limburg een grootschalig koopstromenonderzoek gestart.
Dit onderzoek brengt in beeld waar
inwoners hun boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen.
De afgelopen jaren is de detailhandel
veranderd. Het online winkelen heeft
een sterke groei doorgemaakt. Maar
op straat is vaker leegstand zichtbaar
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en winkels veranderen in bijvoorbeeld
horeca of woningen. De provincie zet
zich daarom samen met gemeenten en
winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Ook de gemeente
Nederweert doet mee. Onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek
voor ons uit. Inwoners krijgen namens
de provincie Limburg een uitnodiging
in de brievenbus. De huishoudens zijn
willekeurig geselecteerd. Deelnemen
kan door het online invullen van een
vragenlijst. Hebt u geen brief ontvangen, maar wilt u wel graag meedoen
aan het onderzoek? Dat kan op www.
startvragenlijst.nl/ksol2019. Onder alle
deelnemers van het onderzoek worden
50 cadeaubonnen van € 25,- verloot.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.ksol2019.nl. Mailen kan naar info@
ksol2019.nl.
Discussieavond over beleid plattelandswoningen
De gemeente heeft onderzoek laten
doen naar het voorkomen van strijdige
bewoning van agrarische bedrijfswoningen. Naar aanleiding van dit onderzoek
zal het beleid plattelandswoningen
opnieuw worden beoordeeld. Graag
willen we met u de anoniem gemaakte
uitkomsten van het onderzoek delen
tijdens een nog te organiseren discussieavond. Ook willen we u uitnodigen
om tijdens deze bijeenkomst uw mening
te geven over de onderwerpen die
rond plattelandswoningen spelen. De
bijeenkomst is voor zowel agrariërs als
bewoners bedoeld. We zullen uw input
meenemen in de herbeoordeling van
het beleid. Bij plattelandswoningen zijn
er belangen van meer partijen die lang
niet altijd met elkaar overeenkomen.
We dienen al die belangen af te wegen
en gelet daarop een besluit te nemen.
Hebt u interesse in deze discussieavond?
Dan kunt u zich vóór 9 december aanmelden via e-mail: l.nijnens@nederweert.nl. Bij voldoende aanmeldingen
gaan we één of meerdere bijeenkomsten organiseren.

Blije bijen met gratis bollenmengsel
Inwoners van de gemeente Nederweert
kunnen gratis een zakje met een bloembollen- en kruidenmengsel afhalen
tijdens de reguliere openingstijden van
het gemeentehuis. De actie is bedoeld
voor het bevorderen van de biodiversiteit. In totaal zijn 500 zakjes beschikbaar en er geldt op=op.
Op donderdag 14 november reikte
wethouder Frank Voss de eerste zakjes
uit aan Frank Stienen uit Ospel en Ruud
Strijbosch uit Nederweert. Beide inwoners vinden het een ‘topactie’ dat de
gemeente biodiversiteit stimuleert.
Spontane reactie
De twee reageerden met een aantal andere inwoners spontaan op een bericht
begin oktober over de aanplant van
een nieuw bloembollen- en bloemenmengsel rondom het gemeentehuis. Dat
mengsel draagt de naam Nederweert.
Het is zo samengesteld dat het vroeg(er)
in het voorjaar bloeit en ook lang(er)
doorbloeit. Dat is onder meer goed voor
bijen en andere insecten die op zoek
zijn naar voedsel.
Niet in kleine hoeveelheden verkrijgbaar
De inwoners vroegen of het betreffende
mengsel ook beschikbaar was voor

V.l.n.r.: Bram Rulkens, wethouder Voss, Ruud Strijbosch
en Frank Stienen. Ook de kinderen kwamen mee.
Foto: Nederweert24

eigen gebruik. “We waren aangenaam
verrast door deze vraag”, aldus groenopzichter Bram Rulkens. Hij nam contact
op met de leverancier. Het mengsel ‘Nederweert’ bleek niet in kleine
hoeveelheden te verkrijgen. Wel was er
een alternatief. Een bollenmengsel en
kruidenmengsel in één pakket van 500
zakjes. Dat hebben we besteld.
500 gratis zakjes
“De gemeente Nederweert vindt biodiversiteit belangrijk. Door zakjes van het
mengsel gratis weg te geven, stimuleren
we de biodiversiteit”, aldus wethouder
Voss. Helpt u ook mee om de biodiversiteit te vergroten? Haal dan een zakje
op en plant het mengsel in uw tuin of
in een paar bloempotten op uw terras. Zo ontstaan in de gemeente overal
‘voedseltuintjes’ voor insecten. U vindt
de zakjes in de ontvangsthal van het
gemeentehuis.

