GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Bevrijdingsdag
Vanwege Bevrijdingsdag is er een gewijzigde dienstverlening.
Gemeentehuis
Op dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag, is het
gemeentehuis gesloten. U kunt ons voor
spoedgevallen wel telefonisch bereiken
tussen 07.00 en 22.00 uur.
Huisvuilroute
De huisvuilroute van dinsdag 5 mei
wordt verplaatst naar zaterdag 2 mei.
De vuilniswagen begint om 06.30 uur
te rijden. We vragen u dan ook om de
duobak op tijd klaar te zetten, eventueel de avond vóór de ophaaldag. De
vuilniswagen kan op een ander tijdstip
langskomen dan u gewend bent. De milieustraat is op Bevrijdingsdag geopend
van 09.00 tot 12.00 uur.
We wensen u een mooie dag toe!

CycloMedia op pad
Mei 2016. V.l.n.r.: Henk Vaes, Johan Evers en Twan Hoeben zaaien bloemenmengsel in in het vroegere kanaalpark in Budschop.
Het is een van de eerste locaties waar dit op gemeentelijke grond binnen de bebouwde kom plaatsvond. Foto: Nederweert24

Bloemen in Nederweert!
Dit jaar ruim 9 hectare extra voor bijen, vlinders en insecten
Ondanks de onwerkelijke tijd waarin
we momenteel zitten, krijgt Nederweert
de komende maand volop kleur. Zo
werden er in het afgelopen najaar al
500 pakketjes bloembollen en bloemenzaad uitgedeeld. Daarnaast is er dit jaar
veel gebruikgemaakt van de regeling
om overhoeken en akkerranden in te
zaaien. Inwoners konden hiervoor gratis
bloemen- en kruidenzaden krijgen.
Na het succes van 2019 heeft de gemeente Nederweert samen met de Stichting Bij-ZZZaak de regeling weer opgezet. Net als vorig jaar zullen de Boeren
van Nederweert een aantal akkerranden
en overhoeken op hun percelen inzaaien met de bloemenmengels.
Veel interesse van inwoners
Naast de Boeren van Nederweert is er
dit jaar ook veel interesse van andere
inwoners binnen onze gemeente. Zo
hebben zich maar liefst 136 inwoners
aangemeld voor de regeling. In totaal
zal dit jaar 4,5 hectare bloemen- en kruidenmengsel worden ingezaaid, verdeeld
over de hele gemeente. Dit betekent

niet alleen de akkerranden en overhoeken in het buitengebied, maar ook
de voor- en achtertuinen in de kernen.
Gemeentelijke percelen
Naast het ter beschikking stellen van
de zaden voor de regeling, heeft de
gemeente ook een aantal percelen
ingezaaid. Op plaatsen waar voorheen
gras groeide, komen nu kruiden en
bloemen te staan. Het inzaaien gebeurt
o.a. in bermen tijdens de verschillende
renovaties van wegen in het buitengebied. Ook bij renovaties van groenstroken in de kernen wordt gras vaker
vervangen door vaste planten, bomen
en kruidenmengsels.
Insectenoases
In de Bremstraat en het Muisven zijn
dit voorjaar door en met inwoners de
wadi’s omgetoverd tot ware insectenoases. In totaal zal tijdens de verschillende
projecten 4 hectare met kruiden- en
bloemenmengsels ingezaaid worden.
Kruiden en bloemen
Iedereen die heeft meegedaan met

"Klaar voor 11 mei"
Op dinsdag 21 april kondigde premier
Rutte een versoepeling van maatregelen aan met betrekking tot het (basis)
onderwijs, de kinderopvang en de
buitensport. Maar de huidige basisregels blijven in stand. Zo onderstreepte
Rutte: “Voorzichtigheid nu is beter
dan spijt achteraf”. Wethouder Koolen
overlegt met het onderwijs en de sport
over een verantwoorde invulling van
de versoepelde maatregelen. “We gaan
de puzzel samen leggen en zoeken
hierbij naar praktische maar bovenal
veilige oplossingen.”
Op maandag 11 mei start het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en
de kinderopvang t/m 12 jaar weer op.
Kinderen kunnen dan weer geheel of
gedeeltelijk naar school. Hoe de scholen dit gaan invullen, wordt niet door
de rijksoverheid voorgeschreven. Het is
aan het onderwijs zelf om, in overleg
met de gemeente, invulling te geven
aan deze versoepelde maatregelen.
Onderwijs bereidt zich voor
Wethouder Koolen voerde daarom op
woensdag 22 april al het eerste overleg
met het onderwijs. “Het onderwijs is
samen met de kinderopvang bezig met

de voorbereidingen. Niet alle kinderen
gaan vanaf 11 mei tegelijk naar school.
Een deel van de kinderen zal twee volle dagen op school zijn en de andere
groepen komen op de andere dagen.
En er wordt nagedacht om de woensdag te gebruiken voor leerlingen die
wat extra aandacht nodig hebben. We
zorgen ervoor dat ouders, leerkrachten
en kinderen klaar zijn voor 11 mei.”
Noodopvang ook na 11 mei
De burgemeester en wethouder
Koolen brachten op donderdag 23
april een bezoek aan basisschool De
Schrank en de kinderopvang in Ospel.
Zij verzorgen, naast obs De Klimop en
bs De bongerd, de noodopvang voor
kinderen met ouders in de cruciale
beroepsgroepen. Deze opvang zal ook
na 11 mei blijven bestaan. Omdat het
werken in bijvoorbeeld de zorg ook in
de avonduren en het weekend plaatsvindt. Wethouder Koolen: “Ik ben vol
lof over hoe het onderwijs in zo’n rap
tempo heeft geschakeld op de crisis en
de goede afstemming met de kinderopvang. De zorg voor de kinderen
stond daarbij op nummer één. Dat
zal met de nieuwe maatregelen niet
anders zijn”.

het nestkastenproject van de gemeente en IKL, heeft ook een zakje met
kruidenmengsel gekregen. Samen
met de zakjes bloemenzaad die in
het najaar zijn uitgedeeld, kan er
nog eens 1 hectare grond ingezaaid
worden. In totaal komen we dus op
9,5 hectare.
Mengsels proberen
Ook voor 2021 zijn we al bezig met
het treffen van voorbereidingen.
Vanwege het grote succes dit jaar
heeft Bij-ZZZaak, in samenwerking
met de gemeente, de berm op de
Hoebenbaan ingezaaid met verschillende soorten kruidenmengsel. In
deze gemeentelijke berm proberen
we verschillende kruidenmengsels uit,
zodat we volgend jaar nog meer maatwerk kunnen leveren. Iedereen kan
een kijkje komen nemen om te zien
welk mengsel hem of haar het meeste
aanstaat.

Van medio mei tot eind juli (onder
optimale omstandigheden) brengt
CycloMedia de openbare ruimte van de
gemeente Nederweert weer in beeld.
Dit gebeurt in opdracht van ECGeo
(Geo-samenwerking Leudal-NederweertRoermond-Weert). Met speciale auto’s
maken zij 360 graden panoramafoto’s
vanaf de openbare wegen.
Gebruik van foto’s
De foto’s worden door de gemeente
gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie
en beheer van de openbare ruimte,
ondersteuning bij het invoeren van
wetgeving, handhaving van openbare
orde en veiligheid en ontwikkeling van
ruimtelijke plannen. In (bijna) alle overige Limburgse gemeenten worden deze
beelden gemaakt.
Strikte voorwaarden
De opnamen worden uitsluitend ingezet
voor publieke of private activiteiten en
worden onder strikte voorwaarden ter
beschikking gesteld. Personen en kentekens worden onherkenbaar gemaakt.
Hiervoor heeft CycloMedia een functio-

Donderdag 30 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
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.

naris Gegevensbescherming aangesteld.
Deze houdt toezicht op de toepassing
en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Niet openbaar
De opnamen worden niet op internet
gepubliceerd of op een andere wijze
openbaar gemaakt. Voor vragen of het
aantekenen van bezwaar kunt u contact
opnemen met CycloMedia Technology
B.V., postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel.
Mailen kan ook naar: privacy@cyclomedia.com. Meer informatie vindt u op
ww.cyclomedia.com.

We hopen dat u zult genieten van
de kleurrijke bloemenpracht in onze
mooie gemeente.

U blijft op de hoogte
Over de corona-actualiteit in onze gemeente praten we u niet alleen in het
Gemeente Contact bij, maar ook digitaal.
De afgelopen weken hebben we u op verschillende manieren online geïnformeerd
over de coronacrisis.
Video-interviews
Zo kon u kijken naar twee interviews met
burgemeester Op de Laak op de site van
Nederweert24, onze eigen website en
beide Facebookpagina’s. Hierin beantwoordde de burgemeester een aantal
veelgestelde vragen over de coronamaatregelen. Ook wethouder Koolen zat vorige
week aan tafel bij Harold Kuepers om
inwoners en ondernemers te informeren
over de laatste ontwikkelingen. Dat de
uitzendingen goed bekeken worden, blijkt
wel uit de cijfers. De teller staat inmiddels
in totaal op ruim 52.000 views. We blijven
voorlopig nieuwe uitzendingen maken.
Website
Ook op de speciale pagina op onze website vindt u veel gemeentelijke en regionale informatie over de coronacrisis. Ook hier
al meer dan 1.300 views. Uiteraard actualiseren we deze pagina voortdurend om u
het laatste nieuws te kunnen brengen.

Raad vergadert online, proef geslaagd
Het was even spannend vorige week
dinsdag. De eerste raadsvergadering die
via een livestream op Nederweert24 en
het Youtube-kanaal van de gemeente
Nederweert werd uitgezonden. Via een
videoverbinding was er contact met de
zeventien raadsleden. We kijken terug
op een bijzondere, maar ook emotionele
vergadering.
Herdenking wethouder Cuijpers
De burgemeester begon de vergadering
met een overweging waarin wethouder
Cuijpers werd herdacht. “Zijn stoel leeg
aan onze collegetafel. We zien het elke
dag, maar het komt nog niet binnen als
een nieuwe realiteit. Zijn werk draagt
vrucht. Wat zou hij daarvan genoten
hebben. Bescheiden, dat wel. Want ‘doe
maar gewoon’ was zijn credo, met de
nadruk op ‘doe’.” Ze besloot met de
woorden: “Veel te vroeg moesten we
afscheid van hem nemen. Onwerkelijk
en waar”. Ook fractievoorzitter Marcel
Vossen van het JAN hield een mooie
toespraak. “Niets was Henk teveel en hij
ging geen uitdaging uit de weg. Als fractie koesteren we mooie herinneringen
aan hem. Hij kon goed luisteren naar de
argumenten over en weer om samen tot

een gedragen standpunt of besluit te
komen. Henk, we gaan je missen. Nederweert verliest een markant dorpsgenoot,
een betrokken inwoner en een bevlogen
bestuurder.” Daarna werd er een minuut
stilte gehouden om Henk Cuijpers samen
te herdenken. Een indrukwekkend
moment.
Andere agendapunten
Vervolgens werd de gemeenteraad door
de burgemeester bijgepraat over de
actualiteiten rond de coronacrisis. Op de
agenda stonden verder nog het bestemmingsplan Paulus Holtenstraat (hamerstuk) en de Beleidsregel omgekeerde
werking 3e herziening geitenhouderijen.
Beide voorstellen werden aangenomen.
Voorbereidingen
We kijken terug op een geslaagde proef
met het online vergaderen. Zo’n honderd kijkers volgden live de uitzending.
Overigens zijn we druk bezig met de
voorbereidingen voor het structureel
online uitzenden van de raadsvergaderingen. Het camerasysteem hangt al in
de raadzaal. De komende tijd gaan we
testen om de vergaderingen straks live in
de huiskamers te kunnen krijgen.

