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1.1 Groeiende mobiliteit bedreiging voor economische vitaliteit 

De economische kwaliteit en vitaliteit van een regio wordt bepaald door de tijd die nodig 
is om woon- en werklocaties te kunnen bereiken of vanuit die locaties de 
hoofdwegenstructuur te kunnen bereiken. In de regio tussen de hoofdwegen A2, 
N74/N69, A67 en E314, aangevuld met Genk, hebben gemeenten allemaal hun eigen 
bereikbaarheidsproblemen. Voor een knelpunt wordt vaak lokaal een oplossing gezocht. 
Hierbij vormt de grens tussen België en Nederland een barrière.  

 
Figuur 1.1: Studiegebied tussen A2, N74/N69,  
                A67 en E314 
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1.2 Gezamenlijke internationale aanpak 

In het gebied tussen de hoofdwegen A2, N74/N69, A67 en E314 liggen Belgische en 
Nederlandse gemeenten, te weten Neerpelt, Overpelt, Hamont-Achel, Peer, Bree, 
Kinrooi, Bocholt, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Maaseik in België en Weert, 
Cranendonck, Nederweert en Leudal in Nederland, aangevuld met de gemeente Genk. Bij 
het zoeken naar oplossingen voor knelpunten in de regio moet naar een groter gebied 
worden gekeken. Ook aan de andere kant van de grens kan een oplossing liggen. 
Maatregelen in Nederland kunnen een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van 
knelpunten in België en andersom. Om mobiliteitsnetwerken in de regio op peil te 
houden is samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse gemeenten noodzakelijk. 
Dit betekent dat afstemming met de ontwikkelingen binnen de regio in België en 
Nederland van groot belang is.  
 
 
1.3 Internationaal 

werkatelier  

Op woensdag 7 september 2011 is een 
werkatelier gehouden op het stadhuis van 
Bree. Tijdens de dag waren de genoemde 
Nederlandse en Belgische gemeenten 
aanwezig. Het belang van een 
gezamenlijke aanpak om de 
bereikbaarheid van het gebied op peil te 
brengen is op deze dag naar voren 
gekomen. In bijlage 1 zijn de aanwezigen 
vermeld. In samenspraak is gediscussieerd 
over de knelpunten, bereikbaarheid en 
structuur van het wegennet in het gebied 
tussen A2, N74/N69, A67 en E314. 

             Figuur 1.2: Betrokken gemeenten 
 
 
1.4 Op elkaar afgestemde verkeersstructuren 

Centraal staat de vraag: Hoe moet de hoofdwegenstructuur zich in de regio ontwikkelen 
om een optimale bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid, de economische vitaliteit en 
de leefbaarheid? De regio heeft een gezamenlijk grensoverschrijdend wensbeeld nodig, 
waarin ordening is aangebracht in de verschillende (ruimtelijke) structuren (auto, water 
en spoor).  
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1.5 Visie hoofdwegenstructuur Vlaamse overheid 

Het wensbeeld van de wegenstructuur in de regio moet input zijn voor de Vlaamse en 
Nederlandse overheid. De Vlaamse overheid heeft een proces gestart om te komen tot 
een visie over de hoofdwegenstructuur in Belgisch Limburg. Met het wensbeeld willen 
de Belgische en Nederlandse gemeenten de rechtstreekse relatie tussen problemen bij 
de onderlinge gemeenten in België en Nederland agenderen. In Nederland dienen de 
plannen opgenomen te worden in plannen op rijks-, regionaal en lokaal niveau. 
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2.1 Huidige en toekomstige ruimtelijk-economische dragers 

Het gebied kent haar eigen ruimtelijk-economische dynamiek. Op de volgende pagina is 
een kaart weergegeven met de belangrijkste bedrijvigheid.  
■ Op de oost-westas N74 – Hamont – A2 liggen diverse economische concentraties. Op 

de as N71 liggen diverse industrieterreinen (Lommel / Overpelt en Weert). Dit heeft 
een grote weerslag op de mobiliteit vooral in Hamont-centrum.  

■ In de gemeente Cranendonck worden de industriële activiteiten uitgebreid in het 
Duurzaam Industrieterrein Cranendonck (DIC) samen met het Kempen Airpark. Deze 
sluiten aan bij industriële concentraties in het noorden van Belgisch-Limburg (onder 
meer Lommel en Overpelt).  

■ (Tessenderlo, Leopoldsbrug, Hechteld, Peer, Bree). Op grond van de multimodale 
ontsluiting heeft het DIC de potentie om op termijn uit te groeien tot ‘de binnenhaven 
van de regio’. 

■ In de stad Bree wordt er voor het bestaande industrieterrein Kanaal-Noord een 
uitbreiding van bijna 100 ha voorzien. Dit resulteert in een bedrijventerrein van 150 ha 
dat op termijn ontsloten moet worden naar het hoofdwegennet. Hierbij is het voor de 
stad Bree dan ook van belang op welke manier dit industrieterrein bereikbaar blijft en 
hoe de relatie met de hoofdwegenstructuur van de A2 en E314 gemaakt wordt. 

■ Belgisch Limburg is ook gekend om de zandwinningsgebieden. In de gemeente 
Bocholt is een aantal locaties gereserveerd voor deze industriële ontwikkeling, 
waarbij de ontsluiting voor het bijhorend vrachtverkeer noodzakelijk is. De relatie 
richting A2 ter hoogte van Weert is hier dan ook belangrijk. 

■ De stad Maaseik wordt geconfronteerd met de uitbreiding van een bestaand 
geriatrisch ziekenhuis. Deze uitbreiding gaat gepaard met een verhoging van de 
attractiviteit. 
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Figuur 2.1: Bedrijvigheid in de regio 
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Figuur 2.2: Bereikbaarheid- en leefbaarheidknelpunten 
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2.2 Weginfrastructuur  

De bereikbaarheid, zowel nationaal als regionaal, is voor de ontwikkeling van het gebied 
van groot belang. Het gebied wordt omsloten door belangrijke (inter)nationale 
hoofdverbindingen. Binnen het gebied zijn diverse regionale wegen. Door het 
achterblijven van een duidelijk herkenbare hoofdverkeersstructuur heeft sluipverkeer een 
sterke impact op de leefomgeving en de kwaliteit van een toeristisch attractieve regio. 
De wegenstructuur kent een aantal knelpunten op het gebied van bereikbaarheid en 
leefbaarheid. Figuur 2.2 geeft de belangrijkste knelpunten weer. 
 
■ Verkeersafwikkeling A2 
De kwaliteit van de verkeersafwikkeling op de A2 staat onder druk. 
Voornamelijk de verkeersafwikkeling op de A2 tussen Weert en knooppunt 
Leenderheide kent dagelijks in de ochtendspits files. 
 
■ Vrachtverkeer Budel en sluipverkeer richting aansluitingen A2 
Door de groeiende vrachtstromen als gevolg van de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen en de onduidelijke aansluiting op de N71 in België wordt de 
leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kom van Budel en Hamont 
verslechterd. Daarnaast is in de regio sprake van een toenemende oriëntatie 
op Eindhoven. Door de onduidelijke structuur in de grensregio ter hoogte van 
de grensovergang Hamont en de problemen met de verkeersafwikkeling op de 
A2 groeit het sluipverkeer op het onderliggende wegennet 
(Maarheezerhuttendijk in Weert, kom Budel, Maarheezerweg in Budel). Echter 
niet al het verkeer door Budel is sluipverkeer. Het verkeer door de kern 
Hamont en over de zuidelijke randweg in Budel betreft geen sluipverkeer. Dit 
verkeer rijdt door de kern van Hamont en de zuidelijke randweg Budel omdat 
er geen goed alternatief aanwezig is. De bewegwijzering geeft dit aan als 
doorgaande route. Wat wel sluipverkeer is, is de stroom door de kern van 
Budel richting de A2 al dan niet via Soerendonk. Dit verkeer dient gebruik te 
maken van de zuidelijke randweg in Budel en de randweg oost naar de A2. 
 
■ Verkeersafwikkeling Weert 
De Eindhovenseweg (inclusief rotonde en kanaalkruising) vormt de 
navelstreng van Weert. Ook voor de wijk Boshoven vormt deze verbinding de 
belangrijkste verbinding met de rest van de stad. De verkeersafwikkeling is 
kwetsbaar door capaciteitstekort in de spits en door brugopeningen. 
 
■ Knelpunten rondom Lozen 
De huidige N564/N747 kent een onduidelijk kwaliteitsprofiel doordat de 
ontwikkeling van de weg aan Nederlandse en Belgische zijde niet gelijk op gaat. Een 
kwaliteitssprong is tevens zichtbaar op de noord-zuidverbinding tussen Hamont en Bree 
(N76). In de huidige situatie kent de weg bij de kern Lozen een lokaal profiel, terwijl ten 
zuiden van Lozen de weg van regionaal verbindende kwaliteit is. Het doorgaande 
(vracht)verkeer door het dorp van Lozen zorgt voor verkeersonveiligheid en 
leefbaarheidknelpunten. 
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■ Neerpelt  
Ten noorden van Neerpelt is een start gemaakt met een nieuwe verbinding. 
Deze is echter nooit afgerond. Hierdoor is er in de bestaande toestand geen 
duidelijke oost-west georiënteerde verbindingsweg. Dit leidt in de praktijk tot 
een aantal leefbaarheidsproblemen doordat vrachtverkeer zich vanaf de N74 
een weg zoekt door Neerpelt richting Hamont, Budel en Weert. 
 
■ Verbinding Bree – Hasselt / Genk 
Er dient een goede verbinding te zijn tussen Bree en Hasselt / Genk. Enerzijds 
biedt dit een ontsluiting naar de snelweg E314. Anderzijds is de bereikbaarheid 
van bipool Hasselt / Genk van belang vanwege de relatie tussen de 
industriezone Genk en de uitbreiding van Kanaal-Noord bij Bree. Met een 
opwaardering van de N76 naar Genk (Bree-Meeuwen-Opglabbeek-Genk-
Hasselt) is er een goede rechtstreekse verbinding tussen Bree en Genk. Het 
tracé N73 - N74 (Bree-Peer-Hechtel-Houthalen-Hasselt) is niet rechtstreeks en 
kent knelpunten bij Hechtel en Houthalen. Daarmee is dit tracé minder 
geschikt.  
 
■ Meeuwen 
Meeuwen heeft recent een omleidingsweg aangelegd om de verbinding voor 
vrachtverkeer op de N76 te verbeteren. Deze omleidingsweg heeft als doel de 
verkeersdruk en voornamelijk het vrachtverkeer uit het centrum van Meeuwen 
te weren.  
 
■ Knelpunt Genk  
De stad Genk wordt voornamelijk gekenmerkt door een groot 
leefbaarheidprobleem ter hoogte van de aansluiting van de N76 met het op- 
en afrittencomplex 31 te Genk. Hierbij rijdt er een groot aandeel vrachtverkeer 
komende vanuit de noordelijke gemeentes (onder meer Bree en Meeuwen) via 
de N76 richting E314, waarbij deze de woonkern van Zwartberg doorkruisen. 
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2.3 Spoor 

In het kader van het verbeteren van de economische relaties tussen België en Duitsland 
via Nederland, wordt er gedacht aan het opwaarderen van de bestaande  
spoorinfrastructuur voor personenvervoer. Deze verbinding vormt een aanvulling voor 
het gemotoriseerd wegennet. De Limburgse gemeenten zetten in op het herstellen van 
het personenvervoer tussen Weert en Neerpelt. 

 
Figuur 2.3: Kansen en knelpunten in 
d i
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2.4 Water 

Het knelpunt aan de stop bij Lozen is een probleem dat voornamelijk betrekking heeft op 
lange wachttijden voor verkeer bij het openen van de brug. Bij een optimalisatie van de 
weginfrastructuur is het dan ook van belang deze belangrijke waterverbinding te 
optimaliseren om de wachttijden voor gemotoriseerd verkeer te beperken of weg te 
nemen.  
 
Naast de problemen voor het wegverkeer is de stop bij Lozen ook een knelpunt voor de 
scheepsvaart. Het vormt een flessenhals waardoor er voor scheepsvaart lange 
wachttijden ontstaan. Eveneens is het profiel van het kanaal een beperkende factor.  
 
In het kader van het versterken van de economische relatie tussen België en Nederland 
(verknopen water gebonden bedrijvigheid) zetten de Limburgse gemeenten in op het 
wegnemen van de knelpunten tussen het kanaal Wessem - Nederweert en het kanaal 
Bocholt - Herentals. 

 
 
 
2.5 Groen 

Aan weerszijden van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Cranendonck en Weert 
ligt een groot natuurgebied (meer dan 100 hectare). Dit gebied (Weerter- en 
Budelerbergen, IJzeren man en Kempener Broek) maakt deel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) en de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS).  
 
2.6 Recreatie  

De regio Midden-Limburg in Nederland en Noord-Limburg in België profileren zich op het 
gebied van plattelandstoerisme. De recreatieve sector is een economische drager van het 
gebied. Voor de recreatieve sector is het van essentieel belang dat de verkeersstructuur 
op orde is.  
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Figuur 2.4: Weg                                   Figuur 2.5: Water 

Figuur 2.6: Spoor                                                  Figuur 2.7: Groen 
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Vanuit de ruimtelijk-economische kansen en huidige knelpunten is een ordening 
gemaakt in de verkeersstructuren. De Belgische en Nederlandse belangen zijn in 
samenhang bekeken. Hiermee ontstaat een wensbeeld voor de regio. 
 
 
3.1 Diagonale structuur 

De wegenstructuur in het gebied tussen de A2, N74/N69, A67 en E314 is niet geschikt 
voor doorgaand verkeer. Het verkeer in het gebied is bestemmingsverkeer en rijdt tussen 
de belangrijkste kernen in het gebied. Belangrijke kernen zijn Weert en Bree in het 
binnengebied en Genk ten zuiden van de E314. Het interne verkeer tussen de kernen 
moet gefaciliteerd worden op wegen die daarvoor geschikt zijn. Een ordening van wegen 
is daarbij van belang. Het wegennet in het gebied bestaat daarmee hoofdzakelijk uit 
verbindingen tussen kernen. Er ontstaan diagonalen die de belangrijke kernen met elkaar 
verbinden. Door de centrale ligging heeft de stad Bree een belangrijke positie in het 
wegennet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.1: Wensbeeld wegenstructuur 
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3.2 Benutten (inter)nationale hoofdwegen 

Het gebied wordt omsloten door (inter)nationale hoofdwegen. Deze hoofdwegen aan de 
rand van het gebied moeten een aantrekkende werking hebben voor 
langeafstandsverkeer vanuit de regio. Vanuit het gebied moet verkeer zo snel mogelijk 
naar de randen van het gebied worden geleid. Wanneer de (inter)nationale hoofdwegen 
optimaal worden benut, levert dit voor het gebied tussen de A2, N74/N69, A67 en E314 
winst op. Het doorgaand verkeer doorkruist niet meer het gebied.  
 
Voor het gebied is het belangrijk dat er een goede doorstroming is op A2, N74/N69, A67 
en E314. De A2 en de N69 in Nederland kennen bereikbaarheidsknelpunten. Op de A2 
tussen Weert en Eindhoven is in de ochtendspits sprake van filevorming in de richting 
van Eindhoven. Verkeer vanuit België wil zo noordelijk mogelijk de snelweg bereiken. 
Door de kernen van Budel en Soerendonk rijdt veel sluipverkeer richting de A2. De route 
N74/N69 kent een groot kwaliteitverschil tussen het Belgische en het Nederlandse deel. 
In Nederland loopt op dit moment een PlanMER naar de N69 tussen de Belgische grens 
en de A2. In Nederland zal de route een 80 km/uur weg blijven met 2x1 rijstrook. De 
doorstroming wordt geoptimaliseerd onder andere door een gering aantal aansluitingen. 
De aansluitingen worden gelijkvloers uitgevoerd. Deze schakel kan ook vanuit België 
verkeer aantrekken dat nu door Budel een weg richting de A2 zoekt. 
 
3.3 Directe aansluiting Zuid-Willemsvaart  

Bij Lozen sluit de Zuid-Willemsvaart aan op het kanaal tussen Bocholt en Herentals. De 
twee kanalen sluiten op een onduidelijke manier op elkaar aan, waarbij een aantal 
sluizen zorgen voor opstoppingen. De kanalen zouden direct op elkaar aan moeten 
sluiten. Hiervoor is aanpassing aan de sluizen noodzakelijk. 
 
3.4 Missing links oplossen  

Het wensbeeld kent een aantal missing links. De missende schakels zijn van 
verschillende schaalniveaus. Op de twee diagonalen ligt een aantal knelpunten waarvoor 
een oplossing gevonden moet worden. In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is het 
zoekgebied aangeven voor nieuw infrastructuur. Daarnaast zijn er ook missende schakels 
op lokaal niveau. In hoofdstuk 4 is dieper op de missende schakels ingegaan. 
 

Figuur 3.2: Wensbeeld regio A2, N74/N69, A67 en E314 
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Bij het zoeken naar oplossingen voor knelpunten in de regio tussen de A2, N74/N69, A67 
en E314 moet over de grens worden gekeken. Maatregelen in België kunnen een 
positieve bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten in Nederland en andersom. 
Om het mobiliteitsnetwerk in de regio op peil te houden is samenwerking tussen de 
Belgische en Nederlandse gemeenten noodzakelijk. Wanneer knelpunten lokaal opgelost 
worden, zal de totale bereikbaarheid van de regio vooruit gaan. Vanuit het wensbeeld 
zouden de ontbrekende schakels aangepakt moeten worden.  
 
 
4.1 Missing links 

Op de belangrijke verbindingen in het gebied is een aantal missing links. Figuur 4.1 geeft 
de missings links weer. In deze paragraaf zijn de ontbrekende schakels opgesomd. 
 

 
 

4 
 
Missing links 
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Figuur 4.1 Missing links 
 
 
4.1.1 As Weert – Bree - Genk 
■ Weert 
Met een verbinding tussen Kempenweg en Eindhovenseweg ten noordwesten van Weert 
heeft de as tussen Genk, Bree en Weert een goede aansluiting op het internationale 
hoofdwegennet (A2). Door een onduidelijke structuur rijdt het verkeer door kernen van 
Budel en Soerendonk of over het wegennet van Weert. Dit levert leefbaarheids- en 
bereikbaarheidsknelpunten op. De bedrijven ten westen van Weert en het nieuwe 
bedrijventerrein DIC worden beter ontsloten. De Westtangent bij Weert kan zorgen voor 
een betere bereikbaarheid van het gebied tussen de A2, N74/N69, A67 en E314. 
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■ Omlegging Lozen 
De smalle brug bij Lozen is op dit moment de verbinding tussen de N564 langs het 
kanaal richting Weert en de N76 richting Bree. Bovendien gaat de N76 door het dorp 
Lozen. In het wensbeeld is de route Weert – Bree – Genk belangrijk. De wegen kunnen 
beter op elkaar aansluiten en de leefbaarheid in het dorp Lozen kan worden verbeterd. 
Een omlegging bij Lozen vormt hiervoor een oplossing voor de problemen bij Lozen. 
Gedacht kan worden aan het koppelen van weg- en waterinfrastructuur aan de westzijde 
van Lozen. Anderzijds kan de omlegging aan de oostzijde komen te liggen. 
 
■ Aansluiting E314 bij Genk 
Eén van de uitgangspunten van het wensbeeld is het verzekeren van een goede 
verbinding naar de hoofdwegenstructuur, in het bijzonder naar de A2 of de E314. Hierbij 
wordt Genk geconfronteerd met een belangrijke doortocht ter hoogte van Zwartberg. 
Hier snijdt de N76 dit woongebied in twee delen en wordt dit als een duidelijke barrière 
ervaren. Tevens zijn er binnen de stad Genk plannen om een bedrijventerrein alsook 
enkele nieuwe functies aan te takken op de N76. Dit genereert bijkomende 
verkeersstromen, waardoor een probleem zich op zal dringen. Mogelijk kan een tunnel 
voor doorgaand verkeer een oplossing bieden, waardoor een groot aandeel 
(vracht)verkeer niet meer op maaiveld rijdt en de leefbaarheid zal verbeteren. 
 
4.1.2 As Neerpelt – Bree - Maaseik 
■ Doortrekking N71 bij Neerpelt 
Ten noorden van Neerpelt is een verbinding gemaakt die aansluit op de N74. Echter de 
verbinding sluit niet direct aan op de weg naar Hamont. Om de noordwest-zuidoost 
diagonaal te verbeteren is de doortrekking van de N71 nodig. Hierdoor wordt 
sluipverkeer door Hamont en Budel richting Eindhoven aangetrokken. Dit zou samen 
moeten gaan met herinrichtingsmaatregelen in de bebouwde kom. 
 
■ Omlegging bij Hamont 
De aansluiting tussen de N71 tussen Neerpelt en Hamont en de N76 naar Bree moet 
verbeterd worden. Het verkeer op de diagonaal tussen N74 richting Bree rijdt dicht langs 
de kern van Hamont. Voor deze verbinding is een zoekgebied weergeven. De weg- en 
waterinfrastructuur kunnen aan elkaar worden gekoppeld. Hierdoor komt het dichtbij 
gelegen natuurgebied niet in het geding. Anderzijds kan gekozen worden voor een 
verbinding dichter langs de kern Hamont, zodat deze beter aansluit op de verbinding 
naar Weert en ook verkeer door Budel wegtrekt. 
 
■ Omlegging Kinrooi 
De N73 gaat door het dorp Kinrooi. Dit levert leefbaarheidsknelpunten op. Een omlegging 
van de N73 bij Kinrooi zal een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Kinrooi. 
 
■ Omlegging Maaseik 
Verkeer op de N763 richting de A2 in Nederland moet door de kern van Maaseik rijden. 
Een noordelijke rondweg kan een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Maaseik, het 
nieuwe ziekenhuis beter ontsluiten en verkeer tussen Maaseik en Genk geleiden via de 
A2/A76 in Nederland.  
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In de dagelijkse praktijk zullen weggebruikers niet omrijden vanuit Maaseik via de A2 
naar Maasmechelen en Genk. De omrijfactor via de A2 is dubbel zo groot dan via de N78. 
De N78 is ook de belangrijkste ontsluiting van en naar de Maasdorpen. Het afwaarderen 
van de N78 voor vrachtverkeer en het bevorderen van het gebruik van de A2 door 
vrachtverkeer is een gewenste ontwikkeling. Een dergelijke ontwikkeling verbetert de 
leefbaarheid in de verschillende Maasdorpen. Een afwaardering van de N78 voor 
personenverkeer gaat te ver vanwege het ontbreken van een deugdelijk alternatief. 
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Het wensbeeld van de wegenstructuur in de regio Limburg is een, door de betrokken 
gemeenten, gedragen visie. Het wensbeeld wordt als een belangrijke input gezien voor 
de Vlaamse overheid bij de structuurvisie inzake wegcategorisering. De inzet van de 
regio in de structuurvisie wordt op grond van dit wensbeeld vastgesteld. De voorgestelde 
wegenstructuur wordt aan het Vlaams gewest voorgelegd. Met het wensbeeld willen de 
Belgische en Nederlandse gemeenten agenderen dat knelpunten in het gebied tussen 
A2, N74/N69, A67 en E314 grensoverschrijdend en in samenhang worden bekeken. De 
missing links in het wensbeeld worden als toekomstige projecten bestempeld. 
 
Om grensoverschrijdende mobiliteitsnetwerken te realiseren in de regio die economische 
vitaliteit, leefbaarheid en natuur ondersteunen, zal de opgestarte samenwerking 
gecontinueerd worden. De Belgische en Nederlandse gemeenten zullen doorgaan met 
het opgestarte overleg. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zullen gemeenten samenwerken. 
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Hoe nu verder 
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Naam organisatie 

Ambtelijke deelnemers  

Mevrouw S. Cornelissen gemeente Bocholt 

de heer W. Sybers gemeente Bocholt 

de heer T. Brusten stad Bree 

de heer S. Goclon stad Bree 

mevrouw A. Verhoeven stad Bree 

de heer J. van Asten gemeente Cranendonck 

mevrouw D. Bos gemeente Cranendonck 

de heer I. Carlens stad Genk 

de heer H. Eerdekens stad Hamont - Achel 

de heer J. Hendriks stad Hamont - Achel 

de heer Y. Barthels gemeente Kinrooi 

de heer P. Jacobs gemeente Leudal 

mevrouw M. Cremers stad Maaseik 

de heer T. Geusens stad Maaseik 

de heer W. Bijlmakers gemeente Nederweert 

de heer R. Schreurs gemeente Opglabbeek 

de heer R. van Ekeren gemeente Weert 

de heer H. Ensink gemeente Weert 

de heer B. Frohn gemeente Weert 

de heer W. Mentens gemeente Weert 

de heer H. Keijzers gemeente Weert 

Bijlage 1 
 
Deelnemers 
werkatelier 
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Naam organisatie 

Aanwezige bestuurders  

de heer J Gabriëls stad Bree 

de heer B. Manders  gemeente Cranendonck 

de heer M. Dhoore  stad Genk 

de heer T. Schuurmans  stad Hamont Achel 

de heer P. Vanmontfort  gemeente Kinrooi 

de heer J. Vrolix gemeente Neerpelt 

de heer D. Verlaak  stad Maaseik 

de heer J. Tollenaere  stad Maaseik 

mevrouw A. Beckers  gemeente Opglabbeek 

de heer A. Kirkels gemeente Weert 

  

Deelnemers van adviesbureau  

de heer B. Govers Goudappel Coffeng BV 

mevrouw K. van der Lans Goudappel Coffeng BV 

de heer T. Vints Mint NV 

 



 

 

 

Vestiging Eindhoven 

Flight Forum 92-94 

5657 DC Eindhoven 

T (040) 235 25 00 

F (040) 235 25 55 
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