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samen groots, samen doen!

Korte weetjes
Getuigen gezocht
Recent is er op de Kapelaniestraat in
Nederweert een boom verminkt en
aan de Vuursteen in Nederweert-Eind
is een kruidenstrook kapot gespoten.
Hier hebben ook bomen spuitschade
opgelopen. Ervan uitgaande dat dit uit
onwetendheid is gebeurd, geven we de
dader(s) de gelegenheid zich te melden
zodat we samen de schade kunnen
herstellen. Meldt er zich niemand, dan
zullen we aangifte doen bij de politie.
Hebt u iets gezien? Laat het ons weten.
U kunt dit telefonisch doen of via www.
nederweert.nl. Alvast onze hartelijke
dank.

De coronacrisis brengt het besef van reflectie dichterbij. Moeten we bijvoorbeeld zaken aanpassen die in het verleden normaal waren?

“Trots op positief resultaat”
‘Samen groots, samen doen’ in een uitzonderlijk jaar
Op dinsdag 7 juli behandelt de gemeenteraad de kadernota. Het is een jaarlijks
terugkerend gebeuren. Toch is deze kadernota anders dan in andere jaren. Het
jaar 2020 heeft door de plotselinge komst
van het coronavirus een enorme impact
op het bestaan van onze inwoners en
ondernemers.
Bij het schrijven van dit artikel verkeren
we in een herstart van activiteiten, na
de fase van de zogenaamde ‘intelligente
lock down’. Veel activiteiten en evenementen lagen lang stil. En er zijn nog
steeds onduidelijkheden. De ontwikkelingen hebben ook grote economische en
sociale gevolgen.
Samenhorigheid
Naast deze sombere elementen zagen
en zien we gelukkig ook ontzettend
veel saamhorigheidsinitiatieven in onze
gemeenschap. De slogan ‘Samen groots,
samen doen’ is jaren geleden gekozen
voor Nederweert en actueler dan ooit.
“De Nederweerter samenleving heeft,
ook in moeilijke tijden, veel oog voor
elkaar. Dat geeft een heel goed gevoel”,
aldus wethouder Carla Dieteren (financiën en sociale domein).
Vertrouwen
Tijdens de coronacrisis is gebleken dat
de publieke sector er meer toe doet dan
ooit. De vrije marktwerking kent zijn
grenzen. Het steunpakket voor ondernemers, inwoners en verenigingen bewijst

de noodzaak van een aanwezige overheid. De wethouder ziet vier grote financiële thema’s voor Nederweert. Allereerst
de coronacompensatie van het Rijk. Er is
compensatie van extra kosten toegezegd,
maar nog niet bekend is in hoeverre die
volledig zal zijn. Als tweede noemt ze
het sociale domein. “Meer dan ooit
moeten mensen die het moeilijk hebben
op ons kunnen vertrouwen.” Ook zijn
er de ambities en wensen van de raad.
Bovendien staat er een herindeling van
het gemeentefonds aan te komen.
Volwaardige kadernota met de kennis van nu
De kadernota gebruiken we als voorbode
richting de begroting. De afgelopen
maanden is hard gewerkt aan de diverse
zaken, maar we maken ook een voorbehoud. De inhoud is gemaakt op basis van
de huidige kennis en stand van zaken.
Wat er de komende maanden richting begroting nodig is, is een mogelijke aanpassing vanwege de gevolgen die de coronacrisis laat zien. Die effecten zijn nu nog
niet volledig duidelijk. Denk bijvoorbeeld
aan de effecten op het aantal uitkeringen
en het ondernemerschap.
Projecten
De coronacrisis brengt ook het besef van
reflectie dichterbij. Moeten we zaken
aanpassen die in het verleden normaal
waren? Moeten we de aandacht bij
bepaalde dossiers verleggen? De kadernota is een volwaardige kadernota. Alle

elementen van vorige jaren komen erin
terug. Met wettelijk verplichte onderwerpen en lopende zaken. Ook dit jaar is
er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
En er is een update van de meest toonaangevende projecten met als overkoepelend thema: corona.
Financieel gezond met aandacht
voor ontwikkelingen
Ondanks de onzekerheden geeft de kadernota opnieuw een positief meerjarig
resultaat. “Daar mogen we als Nederweert trots op zijn”, aldus de wethouder.
“En we slagen erin om opnieuw geld vrij
te maken voor nieuwe ontwikkelingen
of verplichtingen.” Richting begroting
komen we met een nieuw wegingsmoment naar de toekomst toe. “We besteden daarbij aandacht aan de financiële
risico’s om deze in een zo vroeg mogelijk
stadium te kunnen aanpakken.” Naast
de effecten van corona en de herindeling van het gemeentefonds, zijn de financiële effecten van het sociale domein
stevig en groot.
Live te volgen
De kadernota en andere planning en
control-producten, waaronder de jaarrekening en het jaarverslag 2019, zijn
te downloaden op onze website. De
behandeling van de kadernota begint op
dinsdag 7 juli om 17.00 uur en is live te
volgen via onze website en op Nederweert24.

Theo en Mia van Dinther: een diamanten paar
Theo en Mia van Dinther-Janssen uit
Nederweert zijn zestig jaar getrouwd.
Burgemeester Op de Laak en wethouder
Voss kwamen het paar feliciteren met
deze mooie mijlpaal.
Theo is geboren in Zeilberg in Deurne
en Mia zag aan de Horik in Ospel het
levenslicht. Later verhuisde Theo naar
de Groeneweg in Someren-Heide en

Mia naar de Bredeweg in Nederweert.
Huwelijk
Ze ontmoetten elkaar op de kermis bij Sluis
13 in 1955. Op 25 juni 1960 zijn ze voor de
wet getrouwd en de kerkelijke inzegening
vond plaats op 13 augustus 1960.
Druk gezin
Het jonge stel ging in Someren-Eind wo-

nen waar ook hun drie kinderen zijn geboren. In november 1966 verhuisde het
gezin naar Nederweert. Theo heeft altijd
als stukadoor in de bouw gewerkt. Mia
zorgde thuis voor het huishouden en de
kinderen. Toen deze op de middelbare
school zaten, ging Mia vrijwilligerswerk
doen en dat doet ze nu nog steeds. Ze
helpt mee in het ouderencentrum en
bij het koor. In het verleden was ze ook
werkzaam bij Cocon en de Zonnebloem.
Voor haar verdiensten ontving ze in
2008 een Koninklijke onderscheiding.
Veel hobby’s
Mia breidt en leest veel en Theo speelt
graag een potje biljart, wandelt en
houdt van tuinieren. Samen stappen
ze ook regelmatig op de fiets. Ze zijn
inmiddels ook opa en oma van twee
kleinkinderen. In deze coronaperiode
genieten ze extra van hun tuin. Het diamanten feest vieren ze in familiekring.

Op gepaste afstand op bezoek bij het diamanten paar, kinderen en kleinkinderen.
Foto: Nederweert24

We wensen Theo en Mia van Dinther
alle gezondheid en geluk voor de toekomst.

Leefbaarheidsbudget
Voor de uitvoering van buurtprojecten
heeft de gemeente leefbaarheidsgeld
beschikbaar. Om nieuwe initiatieven
en activiteiten in deze coronatijd een
extra impuls te geven, krijgen de eerste
vijf goedgekeurde aanmeldingen een
buurtpakket. Gebiedsregisseur Harold
van der Haar: “In samenwerking met de
lokale ondernemersvereniging mag men
tot een bedrag van € 100,- een pakket
samenstellen, bijvoorbeeld met lekkere
hapjes”. Het inschrijfformulier staat op
www.nederweert.nl/indebuurt.
Afslaan niet toegestaan
In mei en juni zijn 13 boetes uitgedeeld
aan bestuurders die vanaf de N275 bij
de Niesakkerbrug links of rechts afsloegen of die vanaf de Niesakkerbrug of
Bochtstraat links of rechts afsloegen
richting N275. Sinds 2010 is het links
en rechts afslaan op dit verkeerspunt
niet toegestaan. De aanleiding was een
aantal ongelukken en heel veel ‘net
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niet’ botsingen. De bekeuring voor het
afslaan op deze locatie kost € 95,-. De
controles gaan de komende maanden
overigens gewoon door.
Afsluiting rijstrook
Vanaf maandag 6 juli wordt er een
aansluiting gemaakt van Stadspoort
(o.a. KFC) op Randweg West. Wegens
de werkzaamheden is de rijstrook van
noord naar zuid (vanaf de rotonde Molenweg richting McDonald’s) ruim twee
weken afgesloten voor alle verkeer. Het
verkeer wordt omgeleid via Ouwijck. De
carpoolplaats is alleen bereikbaar vanuit
zuidelijke richting, dus komend vanaf
de Randweg Zuid (N275). Het verkeer
vanaf McDonald’s richting de rotonde
Molenweg heeft normale doorgang.
De afsluiting duurt t/m 20 juli of zoveel
korter of langer dan nodig is.
Steunpunten weer open
Per 1 juli gaan de open inlopen weer
open, behalve in Leveroy. Daar gebeurt
dat medio september. Op onze website
staan de precieze openingstijden. Bij
iedere locatie zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen. De vrijwilligers kijken
er naar uit om de bezoekers weer te
mogen ontvangen.

Wind + water = winst
Energiecoöperatie Zuidenwind en Waterleidingmaatschappij Limburg vierden op donderdag 25 juni samen met
NEWECOOP, lokale aannemers, wethouder Voss en betrokken ambtenaren de
bouwstart van Windpark Ospeldijk.
“De contracten zijn getekend, de financiering is geregeld en de civiele werken
zijn aanbesteed. Het werk kan beginnen”, aldus Andres Bauer, projectleider
van coöperatie Zuidenwind. In Ospeldijk
bouwt Zuidenwind samen met Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) vier
Nordex-windturbines. Het zijn dezelfde
type molens als die onlangs gebouwd
zijn in Heibloem, maar dan met een
masthoogte van 135 meter.
Lokale ondernemers leggen fundament
Voor de bouw van het windpark worden veel lokale ondernemers ingeschakeld. Een deel van de infrastructuur
(wegen en kraanopstelplaatsen) wordt
aangelegd door grondverzetbedrijf
Kiggen uit Ospel. Het beton voor de
fundamenten komt uit de betoncentrale van Kalle&Bakker in Nederweert.
De torendelen, te groot om via de weg
te vervoeren, arriveren per binnenschip en worden gelost aan de kade bij
Kalle&Bakker.
‘Burgermolens’
Als leden van coöperaties NEWECOOP en
Zuidenwind hebben talloze inwoners uit
Nederweert e.o. geïnvesteerd in het aan
te leggen windpark. Ze worden eigenaar
van twee van de vier windturbines. Zo
blijft de winst lokaal en hebben burgers
grote invloed op het ontwikkelproces.
Deze invloed heeft geresulteerd in de
aankoop van de stilste windturbines die
op dit moment te koop zijn. Dit is vooral
belangrijk voor de direct omwonenden van windpark Ospeldijk. De grote
rotor met een diameter van 149 meter
bestrijkt een oppervlakte van meer dan
drie voetbalvelden. Hiermee vangen
we genoeg wind om 8.000 huishoudens
van groene stroom van eigen bodem te
voorzien.

Drinkwater met eigen groene
stroom
WML kan met de bouw van twee van
de vier windturbines meer dan de helft
van haar stroomverbruik groen opwekken. Zo wordt een heel groot deel van
ons dagelijks drinkwater in Limburg met
stroom uit Ospeldijk naar onze huizen
gepompt.
Duurzame projecten
Bewoners nabij de toekomstige
windturbines en de buurtschappen
eromheen, zijn vanaf het eerste idee
betrokken bij de ontwikkelingen.
Grondvergoedingen zijn op een collectieve en sociale manier verdeeld tussen
grondeigenaren en bewoners van het
projectgebied. De verdeelsleutel is door
betrokkenen zelf vastgesteld. De omgeving van het windpark krijgt vanaf het
moment dat de molens stroom produceren de beschikking over een omgevingsfonds. Hieruit kunnen 15 jaar lang
duurzame projecten bekostigd worden.
Het gaat hier om aanzienlijke bedragen.
Afhankelijk van hoe hard het waait, kan
dit in totaal meer dan € 600.000,- zijn.
Vertrouwen en eigenaarschap
De manier van communiceren en
informeren, mensen erbij betrekken
en eerlijk met elkaar omgaan, past bij
de energiecoöperatie Zuidenwind en
WML. “Er zijn allerlei dure woorden
uitgevonden die wij in daden proberen
om te zetten. Wij noemen het vertrouwen en eigenaarschap. Dat is het
fundament waarop windpark Ospeldijk
wordt gebouwd”, aldus projectleider
Bauer.
Kabels, beton en staal
Eind augustus beginnen we als eerste
met het ingraven van de kabels die de
stroom uit de turbines naar het inkoopstation aan het eind van het windpark
transporteert. Begin 2021 is dan alles
klaar om de vier turbines met een reusachtige kraan op te bouwen. Volgens
planning levert het windpark vanaf
volgend jaar zomer groene stroom aan
het Nederlandse elektriciteitsnet.

