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Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen
Gebiedsbureau volgen op Twitter

Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen
Informeren van gemeenteraad, inwoners en belangstellenden
Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen!’ is de naam van een programma
waarin ondernemers, inwoners en bezoekers van gemeente Nederweert samen met de
gemeente werken aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving. Op maandag 26 januari
kregen de gemeenteraad, inwoners en belangstellenden een terugblik en een vooruitblik
op de acties uit het programma tijdens een themaraad.
Toekomstbestendig buitengebied
Meer dan een jaar loopt het programma
Buitengebied in Balans nu. Het doel van het
programma is 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 is het de bedoeling dat er een vitaal platteland ontstaat
waar iedereen op zijn of haar manier van kan profiteren en van kan leren. Het BIB is een
initiatief van de gemeente Nederweert en wordt ondersteund door het gebiedsbureau en de
provincie.
Terugblik
Om het doel te bereiken “een buitengebied in balans” is er onder andere een Raad van
Inspiratie gekomen, is men aan de slag gegaan met gezondheid en intensieve veehouderij en
is er gekozen voor een andere manier van werken in zogenaamde proeftuinen. Deze 3 pijlers
zijn die avond ook toegelicht.
Herman Vrehen, voorzitter van de uit elf leden bestaande Raad van Inspiratie, heeft
uitgelegd dat de raad input levert voor verdere visievorming door middel van het benoemen
van waarden over leefbaarheid, duurzaamheid en verdienvermogen van het aspect toerisme
en recreatie. De aspecten landschap en veehouderij zullen nog aan de orde komen.

Monique Meyerink (GGD) heeft vertelt over de interactieve sessie onder leiding van de GGD
over het aspect gezondheid en intensieve veehouderij. Aan die sessie hebben naast dierarts
en huisarts ook agrariërs en burgers deelgenomen. Ook heeft ze aangeven welke
onderzoeken er op dit moment landelijk gaande zijn met betrekking tot gezondheid en
veehouderij.
Hans Corsten (gebiedsbureau) en Hans Caubo
(provincie) hebben de aanpak van de proeftuinen
toegelicht. Een nieuwe manier van werken
waarbij stimuleren van vernieuwing/innovatie,
het omgaan met overlast en dialoog voorop
staan. De opbrengst van deze proeftuinen
bestaat uit het gezamenlijk, ondernemers,
burgers en overheid, komen tot een oplossing
voor knelsituaties in het buitengebied. Een
oplossing waar draagvlak voor is. Hierbij geldt dat vooral de ondernemer aan zet is en iedere
proeftuin maatwerk is.
Vooruitblik
Petra Philips (gemeente Nederweert) gaf aan wat in 2015 op het programma staat. De
activiteiten die besproken zijn worden voortgezet. De contacten die in 2014 zijn gelegd met
een tweetal ministeries krijgen een vervolg. Verder zullen nog een aantal activiteiten worden
opgepakt waaronder op de schaal van Midden-Limburg de POL regiovisie en de SML-opgaves
voor de landbouw.
Informatie over Buitengebied in Balans is te vinden op de website van de gemeente
Nederweert: www.nederweert.nl. U kunt het programma ook volgen op Twitter:
@bibnederweert

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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