GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Vraag en antwoord
De komende periode geeft de gemeente in een wekelijks vraaggesprek
antwoord op veelgestelde vragen en
haakt ze in op actuele situaties.
De coronacrisis raakt ons allemaal. Ook
Nederweert. Bij de gemeente komen
in deze tijd allerhande vragen binnen.
Vragen van ondernemers, van ouders
en van inwoners die iets voor een ander
willen betekenen.

"Nederweert
is samen
groots,
samen
doen"

Mooie initiatieven en daadkracht
Gemeenteraad is gruuëts op Ni-jwieërt!
Onze Nederweerter inwoners houden
zich goed aan de geldende maatregelen
die zijn ingesteld om de verspreiding
van het coronavirus te vertragen. Dat
zien we terug in winkels, op straat en in
onze natuurgebieden. Men blijft thuis
of houdt afstand bij het naar buiten
gaan. Dat is geen eenvoudige opgave.
De mens is immers een sociaal dier dat
graag in contact is met anderen. Juist
in een tijd als deze komen mensen met
creatieve initiatieven en krachtige bijdragen. Dat beaamt ook onze gemeenteraad. Hoe ervaren de raadsleden de crisis
en wat zien zij terug in onze gemeenschap? We vroegen ze om een reflectie.
“Het coronavirus raakt ons allemaal.
Buiten schijnt de zon, de tulpen en narcissen bloeien en de vogels bouwen hun
nestje. Zoals het hoort in de lente. Toch
staat de wereld volledig op zijn kop.
In crisistijd laten we zien waar we als
dorpsgenoten en sterke lokale gemeenschap toe in staat zijn.”
Intensive care
“En ondernemers dragen ook hun steentje bij. Ondanks dat ook de economie op
de intensive care ligt, zien we veel ondernemers de samenleving ondersteunen.
Goed om te zien dat we in moeilijke tijden elkaar niet vergeten en juist iets extra
doen. Kleine dingen maken het verschil
en iedereen kan het verschil maken. Afhaalmaaltijden bestellen, boodschappen
doen bij je lokale supermarkt of boerderijwinkel en aankopen die je van plan was
niet uitstellen maar gewoon doen.”

Waardering
“We zijn trots op de mensen in de zorg
die 12-uurs diensten draaien en zich
inzetten voor hun patiënten. We zien
dat inwoners op verschillende manieren
hun waardering voor deze groep mensen
uiten zoals het doen van boodschappen,
het schrijven van lieve teksten op de
stoep voor het verzorgingstehuis of het
naaien van duizenden mondkapjes.”
Helpende hand
“Overal in onze gemeente ontstaan mooie
initiatieven om elkaar door deze bange
en onzekere tijd heen te helpen. Mensen
staan op voor de ouderen in onze samenleving. Acties tegen vereenzaming zien we
in de kaartjes en tekeningen die naar ouderen worden verstuurd, er worden liedjes
gezongen via Skype en de belkringen
zorgen voor contact met de buitenwereld.
Maar ook berenroutes voor de kinderen
en een lichtjesavond als steun voor de
mensen die getroffen zijn door het virus.
Geweldig om te zien hoe inwoners hier
vol overgave de helpende hand bieden.”

het helpen van anderen en onze dorpsgenoten verwachten dat uiteraard ook
van de politiek. We nemen als gemeentebestuur onze verantwoordelijkheid: als
een politieke eenheid werken we met
elkaar om deze crisis aan te pakken.
We bekijken hoe we als raad ons werk
kunnen blijven doen, met inachtneming
van alle maatregelen. Dat betekent
dat de raadsvergadering van 14 april
in aangepaste vorm is doorgegaan met
agendapunten die echt niet konden
wachten.”
Gruuëts
“Het is een kleine greep uit een groots
Nederweert. Saamhorigheid en er voor
elkaar zijn is, in een onzekere tijd als
deze, van grote betekenis. Onze sociale
leefgemeenschap laat zich van haar
beste kant zien. We leven als gemeenteraad mee met alle mooie gebaren en
moeilijke momenten die we als gemeenschap doorstaan. Nederweert is
samen groots, samen doen!”
De gemeenteraad van Nederweert

Vindingrijk
“Ook sportverenigingen proberen hun
leden in beweging te houden. Met
online lessen of vindingrijke challenges.
Zo hebben een aantal betrokken leden
van de voetbalclub een #StayHomeChallenge bedacht. Online worden leden
uitgedaagd om in de tuin of woonkamer
aan hun voetbaltechniek te werken.”
Politieke eenheid
“Mensen stijgen boven zichzelf uit bij

CDA: Eric van der Putten, Rick van Meel,
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Verheijen, Frank Kurstjens
JAN: Marcel Vossen, Carin Sieben-van
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Bax, Pascalle de Rooij-Kanters
Nederweert Anders: Ria Stienen, Els
Vaes-Jacobs, Jan van Nierop
D66: Martin van Montfort, Kyll Bruijnaers
VVD: Jorik Franssen

Instanties staan ook nu voor u klaar
In deze onalledaagse periode hebt
u mogelijk zorgen, onzekerheden of
vragen waar u hulp of advies bij nodig
hebt. Ook in deze tijden staan de instanties uiteraard voor u klaar.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Vragen en problemen met opgroeien
en opvoeden? Het Centrum voor Jeugd
en Gezin blijft ook in deze tijden
voor alle inwoners van Nederweert
beschikbaar voor hulp en advies. Zij
biedt deze hulp nu zoveel mogelijk
via (beeld)telefoon en digitaal. Indien
noodzakelijk kunt u ook een afspraak
op kantoor maken. Dit gebeurt binnen
de richtlijnen van het RIVM. Bereik het
Centrum voor Jeugd en Gezin via tel.
088-4388300 en www.cjgml.nl.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Vragen over en problemen met het dagelijks functioneren? Bijvoorbeeld praktische vragen over geld en werk, relaties,

ruzie en geweld, verlies en verwerking
of persoonlijke vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk voor hulp en advies.
Ook zij biedt deze hulp in deze periode
zoveel mogelijk via (beeld)telefoon en
digitaal. Als het niet anders kan, is een
afspraak op kantoor soms ook mogelijk,
uiteraard ook binnen de richtlijnen van
het RIVM. U kunt de medewerk(st)ers
bereiken via tel.088-6560600 en www.
amwml.nl.
Sociale raadslieden
Vragen en problemen op het gebied
van administratie en formulieren? Bijvoorbeeld als het gaat om belastingen,
huisvesting, arbeids- en familierecht en
maatschappelijke voorzieningen? Hiervoor kunt u als inwoner van Nederweert
terecht bij de sociale raadslieden. Zij
bieden deze hulp nu zoveel mogelijk via
(beeld)telefoon en digitaal. De sociale
raadslieden zijn bereikbaar via telefoon-

nummer 088-6560697 op maandag van
13.00 tot 15.00 uur, dinsdag van 10.00
tot 12.00 uur, woensdag van 13.00 tot
15.00 uur, donderdag van 14.00 tot
15.00 uur en vrijdag van 09.30 tot 11.30
uur. U kunt ook mailen: raadsliedennederweert@amwml.nl. Ook op www.
nederweert.nl vindt u meer informatie
over de sociale raadslieden.
In de buurt
De gemeente Nederweert heeft een
kernteam samengesteld om kwetsbare
inwoners te hulp te schieten. Ook ontstaan er hele mooie initiatieven tussen
inwoners onderling. Initiatieven die
wij als gemeente alleen maar kunnen
toejuichen en waar we trots op zijn! Op
www.nederweert.nl/indebuurt informeren we u over faciliteiten die deze
moeilijke tijd wellicht wat aangenamer
kunnen maken. Aarzel niet om er gebruik van te maken. Samen zorgen we
(op veilige afstand) voor elkaar!

Verschillende kanalen
Op www.nederweert24.nl, www.
nederweert.nl en onze Facebookpagina
plaatsen we de komende tijd daarom
wekelijks een video waarin we antwoord geven op vragen die over de
coronacrisis binnenkomen.

Donderdag 16 april 2020
Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728,
6030 AA Nederweert
Telefoon: 0495-677111
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl
@GemNederweert
Facebook.com/GemeenteNederweert

Vragen
Op woensdag 8 april werd de eerste aflevering uitgezonden. In een interview
met Harold Kuepers van Nederweert24
beantwoordde burgemeester Op de
Laak een aantal vragen en sprak ze o.a.
haar waardering uit voor de vele mooie
initiatieven van inwoners om elkaar te
helpen.

Wethouder Henk Cuijpers overleden
Op zondag 12 april is na een kort ziekbed
wethouder Henk Cuijpers overleden.
Hij werd 57 jaar.

verenigingsleven. Het gemeentebestuur
en de organisatie zijn diep bedroefd door
dit verdrietige nieuws en wensen zijn
naasten heel veel sterkte met dit verlies.

Henk Cuijpers was sinds 1990 lid van
Jongeren Akkoord Nederweert (JAN). In
1998 werd hij raadslid. Vanaf 2015 was hij
ook fractievoorzitter. Op 5 juli 2018 werd
Henk benoemd tot wethouder binnen
de nieuwe coalitie van JAN, Nederweert
Anders en D66.
Zijn portefeuille bestond o.a. uit het
sociaal domein, financiën, leefbaarheid in
de kernen en het alternatief tracé N266/
N275 en de Kanaalzone.
Naast de gemeentepolitiek was Henk
Cuijpers maatschappelijk zeer betrokken.
Hij vervulde tal van functies binnen het

Foto: Nederweert24

Ontwikkeling bedrijvenpark afgerond
De ontwikkeling van Bedrijvenpark
Pannenweg is in maart met de verkoop
van de laatste kavel afgerond. Medio
november opent All-in Carwash Nederweert er zijn deuren. Los van een enkele
kavel die nog bebouwd moet worden,
ligt er nu een modern bedrijvenpark
aan de A2 met een groene uitstraling en
prachtige bedrijven.
Verkoopmanager Eric Sprangers en bedrijfscontactfunctionaris Bram Thijssen
kijken terug op een succesvolle ontwikkeling van het bedrijvenpark.
Na crisis ging het snel
Bedrijvenpark Pannenweg kende een
vliegende start in de periode 2008-2011.
Veel kavels, vooral kleinere, werden
verkocht. Daarna sloeg de crisis toe.
Tot 2014 werd er bijna niets verkocht.
Na afloop van de crisis ging het snel.
Tussen 2014 en 2019 zijn ruim 20 kavels
verkocht met een totale oppervlakte
van 14 hectare.
Uitstekende locatie
“Na een succesvolle ontwikkeling aan
de A2 bij Echt wil All-in Carwash het
marktgebied vergroten. De initiatiefnemers zochten en kwamen in Nederweert
uit. “De ligging aan de A2, veel bedrijvigheid in de directe omgeving en het
verkeer van de leisurekwadrant zorgen
voor een prima vestigingsklimaat”,
aldus ondernemers Jasper Brouwer en

Justin Verkoelen. “We kijken er naar
uit om in Nederweert onze deuren te
openen.” All-In Carwash Nederweert
realiseert een modern totaalconcept
voor het reinigen van voertuigen in de
breedste zin van het woord.
Afronding ontwikkeling bedrijvenpark
Met de verkoop van de hoekkavel op
A2/N279 is de ontwikkeling van Bedrijvenpark Pannenweg definitief afgerond. In 2019 werd het Ontwikkelingsbedrijf Bedrijvenpark Pannenweg (OBP)
al opgeheven, omdat er nog maar één
kavel in de verkoop stond. Het in stand
houden van het OBP was hiervoor niet
meer nodig. De laatste kavel werd overgedragen aan de gemeente. Lang heeft
dat niet geduurd. De onderhandelingen
met All-in Carwash startten medio 2019.
Drie kavels zijn nog niet bebouwd. Op
twee kavels beginnen de bouwwerkzaamheden in 2020. In de eerste helft
van 2021 is het bedrijventerrein zo goed
als gevuld.
Parkmanagement
De Vereniging Parkmanagement Pannenweg staat ook als een huis. Een goed
en actief bestuur draagt zorg voor het
behoud van de kwaliteit op het bedrijvenpark en ook voor een goede samenwerking tussen de bedrijven.
Op www.pannenweg.nl vindt u meer
informatie over het bedrijvenpark.
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