GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Verloren, gevonden
Sleutelbos verloren of uw portemonnee
kwijt? Of u bent juist de eerlijke vinder?
Voor verloren en gevonden voorwerpen
is de gemeente Nederweert aangesloten bij iLost. Via de gemeentelijke
website kunt u direct 24 uur per dag
en 7 dagen per week een verloren of
gevonden voorwerp melden én u kunt
direct bekijken of een verloren item
aangemeld is. Na aangifte bewaart u
het voorwerp bij voorkeur thuis voor de
rechtmatige eigenaar. Als de eigenaar
zich meldt, brengt de gemeente u met
elkaar in contact.

Donderdag 14 mei 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

Hemelvaartsdag
Vanwege Hemelvaartsdag is er een
gewijzigde dienstverlening.

de bekendmakingen onder Bestuur &
Organisatie>Bekendmakingen. Een wekelijks
overzicht van de bekendmakingen vindt u onder
Inwoners>Actueel>Bekendmakingen pdf.
E-mailservice

Een duurzame toekomst voor onze aarde. Er zijn veel plannen in de maak om dit te kunnen realiseren.

Aardgasvrij verwarmen en koken
Gemeente en organisaties aan de slag met opstellen van Transitievisie Warmte
In 2050 wil Nederland niet meer afhankelijk zijn van aardgas. Dat is een
gevolg van het klimaatakkoord. Het
betekent nogal wat. We moeten dan
gestopt zijn met het gebruik van fossiele brandstoffen (aardgas) voor de
verwarming en voor het koken. Eind
2021 moet elke gemeente hiervoor
een (warmte) plan hebben: de Transitievisie Warmte. Deze visie beschrijft
wanneer welke wijken of buurten van
het aardgas af kunnen. Adviesbureau
Het Energiebureau heeft de opdracht
gekregen om voor de gemeente Nederweert de Transitievisie Warmte op
te stellen.

Vier alternatieven
Er zijn op dit moment grofweg vier
manieren om woningen zonder aardgas
te verwarmen:
All-electric; elektrische warmtepomp,
elektrische CV-ketel, infraroodpanelen
en hybride warmtepomp (dit is een
tussenoplossing, want er wordt nog
een beetje aardgas gebruikt)
Warmtenet: op basis van restwarmte,
biomassa en/of geothermie
Warmte uit de aarde of oppervlaktewater, te gebruiken als bron voor
warmtepompen
Hernieuwbaar gas: o.a. groen gas,
biogas, micro-WKK en waterstof

Duidelijk is dat het niet meer gebruiken van aardgas voor verwarming
en koken een ingewikkelde en niet
goedkope operatie is. “Het is moeilijk,
maar niet onmogelijk”, aldus wethouder Voss. “In de jaren zestig lukte het
ons ook om over te stappen van kolen
naar gas. Dan lukt het nu ook. Sterker
nog: het gebeurt al. Sinds juli 2018
mogen nieuwbouwwoningen niet
meer op het gas aangesloten worden,
tenzij er zwaarwegende redenen zijn
om dit wel te doen.”

Begin met isoleren
Volgens Hans van de Kerkhof, duurzaamheidscoördinator bij de gemeente
Nederweert, begint het met isoleren.
“Alle energie die bespaard wordt, hoeft
immers niet opgewekt en getransporteerd te worden. Het is voor een aantal
alternatieve bronnen ook een voorwaarde om de woning goed te isoleren.
Het isoleren van woningen krijgt dan
ook zeker de aandacht en zal onderdeel
uitmaken van de transitievisie warmte.”

Omvangrijk
De landelijke overheid heeft gemeenten een regierol gegeven om het
afkoppelen van het aardgas wijk voor
wijk, buurt voor buurt en straat voor
straat uit te voeren. Gemeenten gaan
het proces en de organisatie van deze
transitie sturen. Het is belangrijk dat er
draagvlak is en dat een aantal belangen in de gaten gehouden worden. Zo
moet de warmtetransitie voor iedereen betaalbaar zijn.

Niet één oplossing
In de jaren zestig schakelde bijna het
hele land over op aardgas. Er kwam
een netwerk voor het transport van
het gas en de verbrandingstoestellen in
de woningen werden vervangen. Daar
waar iedereen op het aardgas werd
aangesloten, is er nu niet één duidelijke
oplossing. Niemand weet precies hoe de
transitie gaat verlopen en hoe de weg
naar een aardgasvrij Nederland eruit
gaat zien.

Samenwerken
“Wat belangrijk is, is dat we het samen
doen”, gaat wethouder Voss verder.
“Als gemeente gaan we de samenwerking aan met allerlei organisaties
die belangen en invloed hebben in
de warmtetransitie. Maar ook onze
inwoners, bedrijven en ondernemers
betrekken we hierbij. Want zonder
samenwerking is het onmogelijk om
de transitie op een goede manier te
realiseren.”
Overleg met stakeholders
Een eerste stap is nu dat Het Energiebureau contact gaat opnemen met
stakeholders zoals verhuurders (zowel
particulier als corporatie), bedrijven,
netbeheerder en energiecoöperatie.
Bent u na 31 mei onverhoopt niet benaderd, terwijl u wel vindt dat u stakeholder bent en mee wilt praten? Stuurt u
dan een e-mail naar de heer Gielen van
het adviesbureau: j.gielen@hetenergiebureau.nl.
Fases in project
Na deze opstartfase volgt de analysefase. Hierin brengen we o.a. in beeld wat
de opgave is, welke uitgangspunten we
gaan hanteren en lichten we alternatieve verwarmingstechnieken toe. Daarna
breekt de fase van visievorming aan
waarin we een breed gedragen visie opstellen. De planning op buurtniveau en
de alternatieven toegewezen op buurt
komen hierin aan bod.
Informatie
Wilt u meer weten over het warmteplan? Neemt u dan contact op met
Hans van de Kerkhof, telefonisch of via
e-mail: h.vandekerkhof@nederweert.nl.

College van B&W positief over bouwplan
De gemeente Nederweert heeft een verzoek ontvangen om mee te werken aan
een bouwplan van twintig zorgwoningen (huur) aan de Meijelsedijk in Ospel.
Het plan aan de rand van de kern gaat
uit van een woonzorgconcept met extra
voorzieningen zoals een museum en een
gezamenlijke tuin. Het gemeentebestuur
is positief over de ontwikkeling. “Het
plan sluit aan bij de veranderende woonbehoeften”, aldus wethouder Koolen.
Het gaat om de locatie aan de oostelijke
rand van de bebouwde kom Ospel, tussen de Meijelsedijk en de Plattepeeldijk.
Voorheen lag hier een autosloperij. Deze
is inmiddels opgeruimd.
Knelpunten buitengebied oplossen
Om op deze locatie te kunnen wonen,
moet het bestemmingsplan gewijzigd
worden. “We zijn daarover in goed

gesprek met de initiatiefnemers”, vult
wethouder Voss aan. “We kunnen er
knelpunten in het buitengebied mee
oplossen. Als het plan doorgaat, worden
er 10.000 m2 leegstaande bedrijfsgebouwen en stallen in het buitengebied
gesloopt.”
Sociaal-maatschappelijke voorzieningen
De initiatiefnemer gaat uit van tien
sociale huurwoningen en tien huurwoningen in het middensegment. Het plan
bestaat uit zorggeschikte woningen in
een hofjesachtige setting. Onderdeel van
het plan zijn sociaal-maatschappelijke
voorzieningen zoals een gezamenlijke
tuin/tuinkassen, een museum en een
gezamenlijke ontmoetingsruimte.
Verder uitwerken
Door in principe medewerking te verle-

nen aan het plan, krijgt de initiatiefnemer een half jaar de kans zijn plan verder uit te werken en voor te bereiden.
Als binnen de gestelde termijn het plan
niet verder van de grond komt, kan de
gemeente haar besluit heroverwegen.
De initiatiefnemer gaat binnenkort zelf
in gesprek met de inwoners van Ospel
over de bouwplannen. Op deze manier
wil hij de behoefte nog beter in beeld
krijgen. In verband met de coronamaatregelen is nu nog onduidelijk op
welke termijn dit kan.
Informeren
De gemeenteraad dient te zijner tijd
het bestemmingsplan vast te stellen.
“Dat is de reden dat we de raadsleden
vooraf informeren over het collegebesluit om aan dit plan medewerking te
willen verlenen”, besluit wethouder
Koolen.

Gemeentehuis
Op donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag,
en vrijdag 22 mei is het gemeentehuis
gesloten. U kunt ons voor spoedgevallen
wel telefonisch bereiken tussen 07.00 en
22.00 uur.
Huisvuilroute
De huisvuilroute van donderdag 21 mei
wordt verplaatst naar zaterdag 23 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.

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,

We wensen u een mooie dag toe!

tel. 0495 - 677111.

Meer PMD en glas: elke werkdag ophalen

De containers zijn in deze periode snel vol.

Er worden meer plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en
drankpakken bij de ondergrondse
containers aangeboden. Daarom
breiden we het aantal leegbeurten
tijdelijk uit. Voorheen werden de
(ondergrondse) containers drie keer
per week leeggemaakt. Deze maand
gebeurt dat vijf keer per week. Mogelijk zorgen de coronamaatregelen
voor meer afval.
“We begrijpen dat mensen meer afval
produceren als ze meer thuis zijn”, aldus wethouder Voss. Niet alleen bij de
containers wordt meer afval aangeboden. Ook bij de milieustraat is het
al weken druk en zijn er maatregelen
genomen. “Vanaf deze maand breiden we het aantal leegbeurten van de
ondergrondse containers uit.”
Wanneer?
Breng glas of PMD zoveel mogelijk
doordeweeks naar één van de ondergrondse containers. De bakken
worden elke werkdag geleegd. In het
weekend gebeurt dat niet. Is een bak
vol, probeer dan een andere locatie
of neem het mee naar huis. Maak er
geen zwerfafval van!
Wat is PMD?
PMD is een afkorting voor het afval
van plastic verpakkingen zoals plastic
flessen, flacons, folies en zakken; metalen verpakkingen zoals drinkblikjes,
conservenblikken en deksels en drinkpakken zoals van sappen en zuivel.

Welk afval in de PMD-bak?
Plastic verpakkingsmateriaal (P): plastic
flessen, flacons, bekers, kuipjes, plastic
tubes, potjes, deksels, zakken en folies.
Plastic flessen hoeven niet uitgespoeld
te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen
op de flessen blijven zitten.
Metaal verpakkingsmateriaal (M):
frisdrankblikjes, blikjes van honden- en
kattenvoer, soep- en groenteblikken,
metalen deksels, tubes en doppen, aluminium schaaltjes en bakjes. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn,
maar wel leeg. Doppen mogen op de
verpakkingen blijven zitten.
Drankverpakkingsmateriaal (D): pakken voor sap en zuivel zoals melk, yoghurt, vla, drinkpakjes voor kinderen.
Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld
te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen
op de verpakkingen blijven zitten.
Probeer de drinkpakken plat te drukken voordat u de dop erop draait; dat
scheelt heel veel ruimte!
En wat niet?
In principe mag u alleen PMD-verpakkingsmateriaal meegeven dat u als burger
in een winkel heeft aangeschaft. Er mag
bijvoorbeeld geen piepschuimverpakkingsmateriaal en/of krimpfolie, kunststof
speelgoed, metaal anders dan verpakkingsmateriaal, kit en andere chemische
verpakkingen waar restanten inzitten,
ingeleverd worden. Op de bakken zitten
stickers waarop u kunt lezen wat er wel
en niet in mag. Ook op onze website
vindt u meer informatie over het inzamelen van afval.

