GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Ophalen kerstboom
Van maandag 6 t/m vrijdag 10 januari
kunt u uw kerstboom weer laten
ophalen door de gemeente. Binnen de
bebouwde kom worden de kerstbomen
vanaf 08.00 uur huis-aan-huis opgehaald. Inwoners die buiten de bebouwde kom wonen, kunnen hun kerstboom
naar de gemeentegarage brengen.

Gedeputeerde Staten kondigen bezuinigingsvoorstellen aan waardoor niet alle maatregelen voor de verbetering van de N266-N275 kunnen worden uitgevoerd.

Bezuinigingen N266-N275
Informatieavond op donderdag 9 januari in het gemeentehuis
De provincie Limburg kondigt bezuinigingen aan voor het verbeteren van de
wegverbinding A2-N275-N266 in Nederweert. Vooral onderdelen die belangrijk
zijn voor de toekomst van Nederweert
en het verbeteren van drukke fietsverbindingen worden geschrapt. Op
donderdag 9 januari vindt vanaf 19.30
uur in de raadzaal een informatieavond
plaats naar aanleiding van het bezuinigingsvoorstel. We nodigen u van harte
uit om hierbij aanwezig te zijn.
Advies gemeenteraad
Hoe zat het ook alweer? De gemeenteraad van Nederweert adviseerde op 9
juli 2019 aan Provinciale Staten (PS) om
niet te kiezen voor een randweg, maar
voor het verbeteren van de huidige verbinding A2-N275-N266. Ook de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken
Limburg (PCOL) was hier een voorstander van. Volgens planning zou PS deze
maand (december 2019) definitief de
keuze bepalen.
Bezuinigingsdoelstelling Provincie
Limburg
De provincie legde zichzelf echter een
forse bezuinigingsopdracht van € 200
miljoen op voor meerdere infrastructurele projecten, verspreid over Limburg.
Gedeputeerde Staten (GS) besloten in
het najaar om het verbeteren van de
verbinding A2-N275-N266 hierbij te be-

trekken. Het voorstel van GS is om aan
PS het nieuwe alternatief voor te stellen, maar om slechts een beperkt aantal
onderdelen hiervan uit te voeren.
Overzicht bezuinigingsvoorstel
De onderdelen die volgens GS moeten
doorgaan: het verbeteren van de verkeersdoorstroming kruispunten Randweg West-Randweg Zuid en Randweg
Zuid-A2; de aanleg van een fiets-voetgangersbrug over de N275 ter hoogte
van tankstation Total; het opheffen van
de fietsoversteek bij Mc Donald’s; het
verbeteren van de doorstroom van de
rotonde bij Nederweert-Eind.
De onderdelen die volgens GS niet
worden uitgevoerd: de aansluiting van
de fiets-voetgangersbrug over de ZuidWillemsvaart op Aan Vijftien ter hoogte
van de Schoolstraat; de aanleg van de
fiets-voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart; het verbeteren van de N266
tussen de rotonde Hoebenakker en
Randweg Zuid; het verbeteren van de
N266 door verbreding fietspad tussen
de N275 en Brug 15; de aanleg van de
fietstunnel onder de N275 ter hoogte
van de Zuid-Willemsvaart; de aanleg
van de rotonde in Randweg West ter
hoogte van De Bengele.
Teleurstelling
Het college van B&W is teleurgesteld

over de manier waarop het bezuinigingsvoorstel is doorgevoerd. Het
nieuwe alternatief is op nadrukkelijk
verzoek van Provinciale Staten opgesteld volgens de uitgangspunten van
het Provinciaal mobiliteitsplan. Volgens
dat plan staan de gebiedsopgaven centraal en wordt gekeken hoe mobiliteit
hieraan een bijdrage kan leveren. Bij
het bezuinigingsvoorstel wordt vooral
op de oude manier naar (auto)verkeer
gekeken. Onderdelen die belangrijk zijn
voor realisatie van de gebiedsopgaven,
de toekomst van Nederweert én het
verbeteren van de drukke fietsverbindingen worden rücksichtslos wegbezuinigd.
Informatieavond op 9 januari 2020
Het nieuwe alternatief is samen met
stakeholders en belanghebbenden
opgesteld. Tijdens een informatieavond
op donderdag 9 januari om 19.30 uur in
het gemeentehuis willen wij de stakeholders, shareholders en andere belanghebbenden informeren over de bezuinigingen en het besluitvormingsproces.
De planning is dat PS nu op vrijdag 7
februari een besluit neemt over de bezuinigingen en over de verbetering van
de verbinding A2-N275-N266.

Route
Op de dag dat we uw duobak leegmaken, halen we ook de kerstboom op.
Er komen twee verschillende wagens.
Het kan dus zijn dat de kerstboom niet
tegelijk met uw duobak wordt opgehaald. De kerstboom moet uiterlijk
om 08.00 uur aan de straat liggen. De
duobak moet, zoals altijd, om 07.00 uur
klaar staan. U kunt uw kerstboom ook
naar de milieustraat aan de Graafschap
Hornelaan in Weert brengen.
Geen kluit
Wij verzoeken u dringend géén kerstbomen aan te bieden waarbij aan de
kluit nog zand, een jute zakje, (plastic)
pot of spijkers zitten. Deze worden niet
meegenomen. De stam mag niet dikker
zijn dan 10 cm. De ophaalronde is alléén
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bedoeld voor kerstbomen en niet voor
overig snoeiafval. Dit afval wordt dan
ook geweigerd.
Geen verzamelplaatsen
Wij willen u vragen de kerstboom voor
uw eigen deur aan te bieden en niet op
één plaats in uw straat te verzamelen.
Buitengebied
Inwoners van het buitengebied kunnen
hun kerstboom in de ophaalweek naar
de gemeentegarage brengen. Buiten de
bebouwde kom worden dus geen kerstbomen opgehaald. De gemeentegarage
ligt aan de Gutjesweg 2. U kunt er terecht
op dinsdag en donderdag van 08.00 tot
12.30 uur. Meer weten? Belt u dan met
de gemeente, tel. (0495) 677111.

Mooie wensen voor het jaar 2020!
Het jaar 2019 loopt ten einde. Een jaar
waarin we afscheid namen van burgemeester Evers, een jaar waarin we
burgemeester Op de Laak mochten verwelkomen, een jaar waarin we 75 jaar
bevrijding van de gemeente herdachten
en een jaar waarin de Lambertustoren
werd gerestaureerd. Maar ook een jaar
waaraan iedereen zeer persoonlijke
herinneringen bewaart.
2020 zal opnieuw een jaar worden met
veel uitdagingen en nieuwe kansen
op allerlei gebieden. Daarom willen
wij graag samen met u toosten op dit
nieuwe jaar en elkaar het allerbeste
toewensen.
Wij nodigen u uit voor de Nieuwjaarsreceptie die plaats zal vinden op vrijdag
3 januari 2020 van 19.00 uur tot 21.00
uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Nederweert.
Tijdens deze bijeenkomst reiken we voor

Op onze website vindt u een schematisch overzicht van het bezuinigingsvoorstel.
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de achtste keer de Gemeentecomplimenten uit. Deze gemeentelijke onderscheiding is een blijk van waardering en
erkentelijkheid voor betoonde inzet en
verdiensten, maar ook als aanmoediging
om vooral zo door te gaan danwel een
waardering voor bijzondere prestaties
of vernieuwend of bijzonder ondernemerschap.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie reikt de
burgemeester de Gemeentecomplimenten 2020 uit aan:
Sociaal Nederweert: Stichting Activiteiten Leveroy (SAL)
Sportief Nederweert: het drietal en de
buksmeester van Schutterij Sint Antonius die het Limburgs Dames Schuttersfeest (LDS) hebben gewonnen
Ondernemend Nederweert: Zorgboerderij Bosserhof
Wij zien u graag tijdens de Nieuwjaarsreceptie en wensen u alvast prettige
feestdagen en een fijne jaarwisseling.

Feest met een diamanten randje

Geslaagde werksessie Bengele en Uitwijck
Op donderdagavond 12 december was
er een werksessie in het kader van de
gebiedsontwikkeling bij De Bengele en
De Uijtwijck. De sessie was bedoeld om
aan de hand van een aantal bouwstenen te komen tot een voorkeursscenario
voor het gebied aan de westkant van de
kern Nederweert.
Tijdens een onlangs gehouden themaraad zijn de verschillende bouwstenen
binnen het gebied gepresenteerd. Toen
is ook deze bijeenkomst aangekondigd.

gen mee in de kansen die het gebied in
zich heeft. Niet alleen voor alle verenigingen en organisaties die er gevestigd
zijn, maar ook voor ondernemers en
heel Nederweert. Tijdens de themaraad
werd al veel steun geproefd voor de
ontwikkeling en de betrokkenheid is
groot. Uitgangspunt is dat we samen
een plan maken voor een toekomstbestendige sport- en recreatiezone Nederweert voor de komende tientallen jaren.

Grote betrokkenheid
De afgelopen weken heeft de stuurgroep
de avond voorbereid. Per stakeholder (of
groep van stakeholders) waren drie personen uitgenodigd voor de bijeenkomst.
Vanuit alle stakeholders werd gehoor
gegeven aan de uitnodiging. Dit laat
zien dat er een grote betrokkenheid is bij
deze gebiedsontwikkeling.

Bouwstenen een plaats geven
Door Chris van Grinsven werd vervolgens de werksessie uitgelegd. Chris
deed onder andere ervaring op bij de
Open Club Klimmen. Hij deelde zijn
ervaringen met de aanwezigen. De
stakeholders werden in drie groepen
verdeeld en gingen aan de slag om alle
bouwstenen een plaats te geven in het
ontwikkelgebied van De Bengele en De
Uijtwijck.

Veel steun voor ontwikkeling
De avond werd geleid door Ben van
Essen. Als eerste kreeg wethouder Peter
Koolen het woord. Hij benoemde het
belang van de bijeenkomst en sprak
zijn waardering uit voor de inzet van
alle partijen. Vervolgens sprak Niek
Creemers, voorzitter van stichting De
Bengele Beweegt. Hij nam de aanwezi-

Drie mogelijke scenario’s
Tijdens het puzzelen ontstond er een
constructieve discussie met elkaar die
leidde tot gedragen voorstellen over
de gebiedsinrichting. Mooi om te zien
hoe groot de betrokkenheid is en hoe
alle stakeholders op een constructieve
manier samenwerken. Er kwamen creatieve ideeën en inzichten en er werd

goed geluisterd. Dit leidde uiteindelijk tot drie mogelijke scenario’s. Elk
scenario werd toegelicht en overeenkomsten en verschillen werden in
kaart gebracht.
Plannen voor De Uitwijck
De komende maand zullen de ideeën
bij elkaar gebracht worden. Met de
direct omwonenden van De Uijtwijck
en geïnteresseerde bewoners van de
wijk West volgt binnenkort een aparte
sessie waarin verder wordt ingegaan
op de ideeën voor de inrichting van
De Uijtwijck. De plannen worden vervolgens getoetst op een aantal criteria
en op juridische, planologische en
financiële haalbaarheid. Zo ontstaat
er dan een voorkeursscenario dat door
de stuurgroep wordt voorbereid. In
de maand februari komt dezelfde
groep stakeholders weer bij elkaar
om samen het voorkeursscenario te
bespreken.
Stakeholders
De stakeholders zijn: RKSV Merefeldia, NTC ’72, basisschool De Bongerd,
binnensportverenigingen sporthal,
schutterij Sint Antonius, omwonenden, stichting De Uijtwijck, stichting
De Bengele Beweegt en gemeente
Nederweert.

Gerard en Lies Crommentuijn met hun gezin, burgemeester Op de Laak en wethouder Voss. Foto: Nederweert24

Op woensdag 18 december kregen
Gerard en Lies Crommentuijn-van de
Moosdijk uit Nederweert bezoek van
het college van B&W. Het echtpaar viert
haar diamanten huwelijk.
Gerard werd geboren in Asten-Heusden
en Lies in Ospel. Het liefdesverhaal begon allemaal op de dansvloer bij Pluijm
in Meijel. Dit bleek de eerste dans naar
een lang huwelijk.
In het huwelijksbootje
Na ruim twee jaar verkering trouwde
het stel op 18 december 1959 voor de
wet en op 9 januari 1960 voor de kerk.
Het echtpaar bouwde een huis in Neerkant waar ze 15 jaar gelukkig woonden.
Hier werden ook hun zoon en dochter
geboren.

Gezin
Gerard is altijd actief geweest in de wegen waterbouw en Lies was huismoeder.
Samen deden ze ook de administratie
voor de FNV Bond. De jaren gingen voorbij en het gezin verruilde Neerkant na 15
jaar voor Maasbracht. Hier hebben ze 28
jaar gewoond. De kinderen trouwden en
inmiddels zijn er ook vier kleindochters.
Trots
Gerard en Lies wonen alweer 17 jaar in
Nederweert. En nu dan 60 jaar getrouwd! De familie is trots dat ze deze
mooie mijlpaal mee mag maken.
We feliciteren het diamanten bruidspaar
van harte met dit huwelijksjubileum en
we wensen hen veel geluk voor de toekomst.

