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Geslaagd veldbezoek Wijnaerden
Fietsend en wandelend door Neer en Buggenum
Tijdens een zonnige dag in mei zijn alle leden van de klankbordgroep Wijnaerden in het
veld geweest om ter plekke te voelen, ruiken en zien. Het gebiedsbureau in de persoon
van Hans Corsten vervult de rol van onafhankelijk voorzitter van de klankbordgroep. Het
was een zeer waardevolle dag waarbij het plangebied in Buggenum en Neer per fiets en
per voet is verkend. Leden van de klankbordgroep deelden hun kennis, wensen en
aandachtspunten en luisterden naar de mogelijke toekomstige ontwikkeling. Een
gebiedsontwikkeling met kansen voor het Maasdal zoals (water)recreatie en toerisme,
natuur en hoogwaterbescherming. ‘Werkelijk proeven’, ‘een hele ontdekkingsreis’, ‘open
sfeer’, ‘zeer positief’, waren enkele reacties van de klankbordgroepleden tijdens dit
veldbezoek.
Tijdens het veldbezoek kwamen verschillende
thema’s aan de orde. Thema’s zoals watersport,
recreatie, grondwater, archeologie, cultuurhistorie,
hengelsport, landbouw en horeca. Met daarbij
diverse vragen, wensen, suggesties en
aandachtspunten van de klankbordgroepleden. Zoals
vluchtroutes voor dieren bij hoogwater, een plek
voor rustige waterrecreatie (wat de haven Hanssum
nu ook al is), een open verbinding vanuit de haven
met ’t Oog, zeillessen voor de jeugd, aandacht voor de lokstroom voor vissen in de Neerbeek
en de Peelrandbreuk en de mogelijke rol van de oude (inmiddels droge) Maasarm vlakbij
Buggenum in relatie tot hoogwaterbescherming in eerder stadium te realiseren. De locatie
waar nu nog intensieve veehouderij plaatsvindt, kwam ook ter sprake: de plek waar in de
toekomst mogelijk woningbouw plaatsvindt.
Meerwaarde voor huidige inwoners
De meerwaarde van de gebiedsontwikkeling voor de huidige inwoners werd benadrukt: “een
verhoging van het woongenot en een betere kwaliteit van de leefomgeving voor inwoners”.
De klankbordgroepleden vroegen daarnaast aandacht voor de wisselwerking en afstemming
tussen de verschillende plannen in het aangrenzende gebied. Zo speelt niet alleen de

ontwikkeling van Wijnaerden, maar ook aansluiting op de ontwikkeling van het Viteliaterrein en van de haven.
Recreatief medegebruik en agrarisch natuurbeheer
Ook werd de wens geuit recreatief medegebruik in het gebied in te brengen. ”Deel dit
gebied met toeristen en mensen uit de regio. Iedereen mag meegenieten”, aldus Mathijs
Joosten namens de horeca-ondernemers. “Denk aan fiets- en wandelverbindingen en
misschien is er een evenemententerrein mogelijk bij het dagstrand.” Ook (mobiele) horeca
kwam daarbij aan bod. Vanuit de Stichting Bronsgroen opperde Jan Visser dat lokale
agrariërs mogelijk een rol kunnen vervullen: niet alleen in het agrarisch natuurbeheer maar
misschien ook in het onderhoud van wandelpaden. Duidelijk werd dat de diverse ideeën nog
nadere verkenning en afstemming vergen tussen verschillende betrokkenen binnen en ook
buiten de klankbordgroep. Denk daarbij aan het Waterschap en Rijkswaterstaat, gesprekken
hiermee lopen al.
Verdere wensen en aandachtspunten ophalen
Hans Corsten, voorzitter klankbordgroep: “Afgesproken is dat verschillende subgroepen
vanuit de klankbordgroep, de wensen, ambities en aandachtspunten op papier zetten vanuit
de verschillende betrokkenen (en hun achterban) en voor de verschillende thema’s”. Met
deze input geven de deelnemers ook gezamenlijk de inrichtingswensen voor de toekomst
een plek in de verdere planvorming. Verder onderzoek hoort daar nog bij. De komende tijd
raadplegen de leden van de klankbordgroep hun achterban (wensen, suggesties,
aandachtspunten) en wordt deze input vervolgens in de volgende klankbordgroep
ingebracht en besproken.
Vertegenwoordigers in de klankbordgroep
De werkgroep Wijnaerden geeft de verdere invulling
graag samen met belanghebbenden vorm. De
klankbordgroep Wijnaerden vervult daarbij een
belangrijke rol. Vertegenwoordigers van de Dorpsraad
Buggenum, Dorpsoverleg Neer, Hengelsportvereniging
Leudal, horecaondernemers Neer-Buggenum,
Wildbeheereenheid Land van Horne, LLTB, Stichting
Bronsgroen Natuurbeheer, Studiegroep Leudal en Watersportvereniging Hanssum maken
hier deel van uit.” Het gebiedsbureau vervult de rol van onafhankelijk voorzitter van de
klankbordgroep.
Gebiedsontwikkeling Wijnaerden
De gebiedsontwikkeling Wijnaerden (Buggenum - Neer - Beesel) is een kansrijke
ontwikkeling voor een aanzienlijke bijdrage aan de hoogwaterbescherming voor Buggenum,
Neer en Beesel. En met kansen voor natuur, waterrecreatie, toerisme, wonen én
economie/werkgelegenheid. De werkgroep Wijnaerden werkt momenteel samen met
diverse betrokkenen de gebiedsontwikkeling verder uit. De werkgroep bestaat uit de
gemeente Leudal, gemeente Beesel, provincie Limburg en Kuypers Kessel. Naast de
klankbordgroep volgen er nog meer momenten voor betrokkenen om mee te denken en te
doen.

‘Den Haag’ onder indruk Nederweerter aanpak buitengebied
Ministeries laten zich informeren tijdens werkbezoek
De manier waarop Nederweert omgaat met haar buitengebied trekt landelijke aandacht:
op donderdag 12 juni bracht een delegatie van de Ministeries van Economische Zaken en
Infrastructuur en Milieu een bezoek aan de gemeente. Zij liet zich bijpraten over het
programma ‘Buitengebied in Balans samen groots, samen doen!’ waarin betrokkenen
samen werken aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving. Tijdens een rondgang
langs diverse bedrijven bleek vooral dat de wet- en regelgeving nog niet altijd optimaal
aan te sluiten op de praktijk. Het gebiedsbureau maakt samen met gemeente en provincie
onderdeel uit van het schakelteam ‘Buitengebied in Balans’.
Met eigen ogen
De beide ministeries en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kwamen op
uitnodiging van de gemeente op werkbezoek: zij waren dusdanig gecharmeerd van de
aanpak van Nederweert dat ze dit met eigen ogen wilde aanschouwen. De delegatie,
bestaande uit vier personen, werd ontvangen op het gemeentehuis. Hier kregen zij een
uitgebreide toelichting op het programma.
Samen groots, samen doen!
Het programma ‘Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen!’ heeft als doel om het
buitengebied in de gemeente Nederweert toekomstbestendig te maken en te houden.
Ondernemers, inwoners en bezoekers van de gemeente Nederweert werken samen aan een
prettige woon-, werk- en leefomgeving. Door nieuwe manieren van denken, originele
samenwerkingen en een verfrissende kijk op regelgeving, moet een vitaal platteland
ontstaan waar iedereen op zijn of haar manier van kan profiteren en van kan leren.
In gesprek met ondernemers
Na de aftrap op het gemeentehuis gingen de
ambtenaren ‘de boer op’ en zagen zij op diverse
locaties hoe de Nederweerter aanpak uitwerkt in de
praktijk. De ‘tour’ voerde onder meer langs het
pluimvee- en varkensbedrijf van Johan en Victoire
Salimans, dat bezig is met innovatieve technieken en
langs Stienen Bedrijfselectronica aan de Pannenweg.
Hier wordt gewerkt aan nieuwe technieken om fijn
stof in de lucht te reduceren. Ook kreeg de delegatie
een rondleiding in openluchtmuseum Eynderhoof, waar voorzitter Peter Willekens liet zien
wat vrijwilligers hebben bereikt in bouw en onderhoud van het openluchtmuseum.

Aansluiting zoeken
In de gesprekken bleek onder meer dat de geldende wet- en regelgeving in het buitengebied
in veel gevallen onvoldoende aansluit bij de praktijk. Zo vertelde Peter Willekens dat
Eynderhoof niet aan de slag kan met het plan voor de Peelboerderij, dat klaar ligt. Dit
vanwege de afstand tot een composthoop bij een agrarisch bedrijf aan de overzijde. De
mensen van het ministerie en de VNG gaven aan begrip te hebben voor het probleem en
beloofden hierop actie te ondernemen, bijvoorbeeld door te onderzoeken of een of
meerdere project een pilotstatus kunnen krijgen.
Begrip en concrete resultaten
De belangrijkste conclusie was dat het van evident belang is om de onderlinge dialoog aan te
blijven gaan. Zo kan ‘Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen!’ slagen. Aan het
einde van de dag werd daarom de afspraak gemaakt om de lijnen tussen de ministeries en
de gemeente kort te houden: door met elkaar in gesprek te blijven, moet worden
voorkomen dat projecten als ‘Buitengebied in Balans’ vastlopen op (te) formele rijksregels.
De dag, die als zeer waardevol kan worden beschouwd, heeft dus niet alleen begrip
gecreëerd maar ook concrete resultaten opgeleverd!

Gebiedsbureau volgen op twitter
@gebiedsbureau
Het gebiedsbureau is te volgen op twitter. Naast tweets over het gebiedsbureau WeertNederweert-Leudal en haar netwerk kunt u daar ook tweets over
het platteland en de vele functies die het herbergt, aantreffen.
U kunt ons vinden onder @gebiedsbureau.
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reco.schmitz@weert.nl

