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samen groots, samen doen!

Bruggen bijhouden
In mei vinden in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden
plaats aan de bruggen 2, 3 en 4 over
het Voedingskanaal in Nederweert.
Er worden wegafzettingen gebruikt.
Alleen voor brug 2 is er een tijdelijke
omleiding ingesteld. Omdat brug 1
op termijn wordt vervangen, wordt
deze niet meegenomen in de onderhoudsronde. Rijkswaterstaat probeert
de overlast voor aanwonenden en
weggebruikers tot een minimum te
beperken.

Sluiten bedrijfspanden
Burgemeester Op de Laak heeft besloten om twee bedrijfspanden aan
de Magnesiumstraat in Nederweert
voor de duur van twee maanden te
sluiten vanwege overtredingen van de
Opiumwet.

HAS-studenten Jule, Bogi en Tijl zijn de komende weken veel in ons buitengebied te zien. De foto is gemaakt voor de coronamaatregelen.
Begin juli ronden zij hun onderzoek af.

Allemaal beestjes...
Bogi, Jule en Tijl op zoek naar biodiversiteit in de bermen
Studenten van de HAS Hogeschool
in Den Bosch onderzoeken voor hun
afstudeerproject de wegbermen in de
gemeenten Weert en Nederweert. Zij
brengen de aanwezigheid van soorten
planten en insecten in verschillende bermen in het buitengebied in kaart. Met
deze informatie gaan zij beide gemeenten adviseren in het ecologisch bermbeheer. Misschien komt u het drietal
ergens tegen tijdens hun veldwerk.
Mocht u vragen hebben of uitleg willen
over hun onderzoek, spreek Bogi, Jule
en Tijl gerust even aan op afstand. Tot
ongeveer eind mei speuren zij geregeld
in de bermen, waarbij zij uiteraard zelf
ook afstand houden tot elkaar.
Ecologisch bermbeheer
Weert en Nederweert willen hun wegbermen een hogere ecologische waarde
geven. Dit is belangrijk, omdat de biodiversiteit in de stad en het buitengebied

de laatste jaren onder druk is komen
te staan. Dat komt door de toenemende verstedelijking en de overgang
van kleinschalig cultuurlandschap naar
grootschalige landbouw en intensieve
veehouderij. Wegbermen zijn voor insecten en planten zeer waardevol om
zich te kunnen verplaatsen of verspreiden tussen verschillende leefgebieden.

voor het herstellen van de balans in
biodiversiteit. De gemeente Weert beheert vanaf dit jaar bij wijze van pilot
al delen van bermen op een andere
manier. Dit houdt in dat er bermen
intensiever worden gemaaid, zodat
ze verschralen. De overwegend saaie
grasbermen worden zo bloemrijker en
een bron van leven.

Onderzoek in praktijk
Na het veldonderzoek maken de studenten een plan voor het beter inrichten en beheren van de wegbermen.
Speciale aandacht gaat daarbij uit naar
de monitoring van de natuurwaarden.
Daarmee creëren we meer natuur, ook
in deze smalle stroken naast de weg in
het buitengebied.

Maaien
Andere bermen worden juist minder
gemaaid. Hierdoor bieden ze meer
beschutting voor kwetsbare insecten.
Om het juiste resultaat te bereiken, is
het nodig dat maaiactiviteiten alleen
vanuit gemeentelijke opdracht worden
uitgevoerd. Het is niet de bedoeling dat
bermen eigenhandig gemaaid worden.

Balans
Het advies gebruiken de gemeenten
om het huidige bermbeheer aan te
passen. Er zal vooral aandacht zijn

Met deze veranderende aanpak dragen we bij aan het herstel van biodiversiteit in ons buitengebied. Heel veel
succes Jule, Tijl en Bogi!

Jeugd mag weer sporten
Het kabinet heeft besloten dat er
onder voorwaarden per 29 april weer
door kinderen en jongeren georganiseerd gesport mag worden in de
buitenlucht. Dat is goed nieuws voor
de Nederweerter sportende kinderen
en jongeren!
In overleg met de buitensportverenigingen en de jeugdverenigingen
hebben we bekeken hoe we dit op een
goede manier kunnen organiseren. Om
er samen voor te zorgen dat we hier
verantwoord invulling aan geven en de
richtlijnen van het RIVM volgen, zetten
we de nieuwe spelregels op een rij.
Regels
Kinderen tot en met 18 jaar mogen georganiseerd buiten sporten als:
er een activiteit voor hen gepland
staat
ze zich tijdig aanmelden voor de
sportactiviteit
ze zoveel mogelijk op eigen gelegenheid en bij voorkeur alleen naar de
sportlocatie komen (als de leeftijd dit
toelaat)
ze maximaal 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de
sportlocatie aanwezig zijn
ze de sportlocatie zonder ouders of
andere begeleiders betreden
ze geen officiële wedstrijden spelen
ze zoveel mogelijk eigen materialen

gebruiken en deze direct na gebruik
reinigen
ze een eigen, gevulde bidon of andere drinkfles meenemen
ze zich thuis omkleden en douchen
ze 1,5 meter afstand houden tot
elkaar en tot de trainer/coach (kinderen tot en met 12 jaar hoeven deze
afstand niet te houden!)
ze direct na de sportactiviteit naar
huis gaan
zij en gezinsleden geen verkoudheidsklachten of koorts hebben
ze de aanwijzingen van de sportorganisatie opvolgen
ze op de hoogte zijn van de algemene veiligheids- en hygiëneregels
Bovengenoemde maatregelen gelden
alleen voor buitensportverenigingen,
dus niet voor de binnensport!
Graag sporten, maar geen lid
Het kabinet heeft sportorganisaties
opgeroepen om ook niet-leden de kans
te geven om mee te sporten. Diverse
sportorganisaties in Nederweert geven
hier graag gehoor aan. Dus heeft uw
kind zin om mee te sporten, informeer
dan bij de betreffende sportvereniging
naar de mogelijkheden. Voor niet-leden
gelden uiteraard dezelfde spelregels als
voor leden.
We wensen de jeugd veel sportplezier!

Moois in de grond?
Op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8
mei vindt er een archeologisch onderzoek
plaats bij de Randweg-West/Molenweg.
Dit is nodig voor de aanleg van een zogenaamde groene berging/klimaatbuffer.
Deze buffer zorgt ervoor dat het verdunde
overstortwater op deze locatie kan infiltreren en niet wordt afgevoerd naar de sloot
van het waterschap.
Waterkwaliteit
We leggen de buffer in eerste instantie
voor de waterkwaliteit en verbetering
van de ecologie in de Rosveld-lossing aan.
Maar ook houden we zo zoveel mogelijk water vast. Dit laatste wordt steeds
belangrijker, omdat er steeds langere perioden komen van extreme droogte.

In één bedrijfspand is een hennepkwekerij en hennepstekkerij opgerold. Er
werden ongeveer 230 hennepplanten
en 1.500 hennepstekken aangetroffen.
In een ander bedrijfspand is een hennepkwekerij met ongeveer 330 hennepplanten ontmanteld.
Vanaf 1 mei
Alle planten en apparatuur zijn in
beslag genomen en vernietigd. De
besluiten zijn genomen op basis van het
zogenaamde Damoclesbeleid. De beide
bedrijfspanden zijn met ingang van 1
mei 2020 gesloten.
Damoclesbeleid
Op grond van artikel 13b Opiumwet
is de burgemeester bevoegd bestuurs-
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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.

dwang toe te passen als in woningen of
lokalen (dan wel in of op bij woningen
of lokalen en daarbij behorende erven)
verdovende middelen worden verkocht,
afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn.
Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij
behorende erven mag sluiten.

Hoebenakker krijgt er zeven kavels bij
Woningbouwplan Hoebenakker nadert
zijn afronding. Het is een prachtige wijk
aan het worden. Een plek waar we nog
aan de slag gaan, is de locatie van het
voormalige agrarische bedrijf Linders
(Strateris 32). De stallen zijn daar al enige tijd geleden gesloopt. Nu beginnen
we met het bouwrijp maken. Daarvoor
is het nodig een bestemmingsplan op te
stellen en de grond te saneren.
Saneringsplan
De grond van de agrarische locatie
Linders is verontreinigd. Er is een
saneringsplan opgesteld om de grond
schoon te maken. Dit plan is inmiddels
goedgekeurd door de provincie. De
aanbesteding van het werk loopt. De
sanering vindt plaats in september en
oktober 2020. We verwachten dat de
werkzaamheden ongeveer vier weken in
beslag nemen.
Werkzaamheden
Tijdens de sanering worden alle veiligheidsmaatregelen die nodig zijn in acht
genomen. Het saneren bestaat uit graafwerkzaamheden, het zeven van grond
en de af- en aanvoer van grond met
vrachtwagens. We doen er alles aan om

de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Maar we kunnen niet voorkomen dat
er in de wijk Hoebenakker niets van te
merken is.
Bestemmingsplanprocedure
Op dit moment is woningbouw nog niet
mogelijk in het te ontwikkelen gebied.
Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan, specifiek voor deze locatie, in de
maak voor zeven bouwkavels. De planning is dat dit plan na de zomervakantie
ter visie wordt gelegd. In deze periode
kunt u, als u dat wilt, reageren op het
bestemmingsplan.
Vaststelling door de raad
Rond de jaarwisseling wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de raad. In het voorjaar 2021
start het bouwrijp maken van de locatie
waarna de bouwkavels in de verkoop
komen.
Ontwikkelingen
Uiteraard willen wij u zo goed en compleet mogelijk informeren over deze
nieuwe ontwikkelingen. Dit zullen we
via het Gemeente Contact en de website
regelmatig blijven doen.

Archeologische waarde
Vooralsnog gaat het om een sleuvenonderzoek vanwege de te verwachten hoge
archeologische waarde. Mochten uit dit
(voor)onderzoek belangrijke aanwijzingen gevonden worden, dan kunnen de
werkzaamheden langer gaan duren. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door VUhbs.
Meedenken
De bewoners van aangrenzende woningen
zijn met een brief op de hoogte gesteld
van de komst van de buffer en het noodzakelijk onderzoek. In een later stadium
zullen we deze bewoners laten meedenken over de inrichting van de buffer.

Als alles volgens plan verloopt, komen er volgend jaar weer woningen bij in Hoebenakker.

