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Sinterklaas met de
trein naar Kessel
Sinterklaas kon vanwege de oplopende coronabesmettingen onmogelijk met de boot naar Kessel komen, daarom arriveerde hij zondag 21 november met de stoomtrein De Pietenexpress 1.
Hij legde daarna een route af per auto. In Kessel maakte Sinterklaas heel wat kilometers in de cabrio met de trein en brandweer er achteraan. Vanuit de cabrio zwaaide hij de kinderen toe.
De Pieten deelden strooigoed uit en namen de tekeningen en verlanglijstjes van de kinderen in ontvangst. / Beeld: Jac Willekens

Omwonenden Veersepad 13 Kessel prikkelen inwoners via flyer
bezwaren in te dienen tegen plan
Stichting SOT wil op Veersepad 13 in Kessel een zorgwonengebouw realiseren waarin dertien deelnemers
zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen door samen te leven en voor elkaar te gaan zorgen.
De groep Red karakteristiek Maasdorp Kessel heeft in Kessel, Kessel-Eik, Baarlo en Helden vorige week
een flyer verspreid waarin wordt uitgelegd hoe een zienswijze tegen de bestemmingsplanwijziging kan
worden ingediend. Otto Planten, één van de initiatiefnemers van de flyer, verwacht dat er ongeveer tweehonderd zienswijzen worden ingediend.
Het plan van Stichting SOT stuit al
jaren op kritiek vanuit dorpsgenoten.
“We willen geen discussie voeren of
het plan mooi of lelijk is, dat levert
niets op, wij willen nu het volume van
het gebouw aantonen. Het Veersepad
is als karakteristiek en beeldbepalend
dorpsgezicht niet geschikt voor zo’n
groot volumineus complex. Er komt
feitelijk een flat te staan. Aantasting
van het karakteristieke dorpsgezicht
aan het Veersepad in Kessel raakt

veel inwoners van Peel en Maas
en die van Kessel in het bijzonder.
We zijn niet tegen SOT, we zijn tegen
vernieling van erfgoed. Kessel krijgt
spijt als ook dit stuk erfgoed definitief
verloren zou gaan”, geeft Otto Planten
aan, van de groep Red karakteristiek
Maasdorp Kessel.

Voorlichting
Met de flyer wil de groep door het
geven van voorlichting inwoners van

de dorpen oproepen zich uit te spre
ken over het plan. “Dit zonder dat zij
bevreesd hoeven te zijn, te worden
aangekeken op het geven van hun
mening. Ik verwacht dat ongeveer
tweehonderd mensen een ziens
wijze zullen indienen. De afgelopen
tijd ben ik veel gebeld. Ik had nooit
gedacht dat de flyer zoveel impact
zou hebben.”
Stichting SOT stoort zich aan de
manier waarop de groep Red karak

teristiek Maasdorp Kessel naar buiten
treedt. “De aandacht die de tegen
standers opeisen en krijgen zegt
niets over hoe het overgrote deel
van de Kesselnaren denkt over ons
plan. We krijgen vele steunbetuigin
gen. Een handjevol tegenstanders
probeert de politieke en publieke
opinie telkens weer te manipuleren
en beïnvloeden. Dat mag, maar dan
wel fair en met juiste informatie en
tekeningen”, aldus Sjors Fassotte van
de stichting.

Maquettes en foto’s
Om de omvang van het beoogde
plan inzichtelijk te maken heeft
de groep Red karakteristiek
Maasdorp Kessel maquettes en

driedimensionale foto’s laten ver
vaardigen.
Planten: “Wij hebben daarvoor de
maatvoeringen van het bouwvlak,
zoals aangegeven bij het concept
bestemmingsplan en de door SOT
gepresenteerde plattegronden van
de vier verdiepingen gebruikt en de
diensten van professionals met pro
fessionele tekenprogramma’s ingezet.
We hebben SOT eerder gevraagd om
de exacte maatvoering van het plan
in plaats van romantische beelden,
maar die hebben we nooit gekregen.”
Volgens de stichting kloppen de teke
ningen niet die via de flyer worden
verspreid.
Lees verder op pagina 03
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Horecaondernemer zet ‘Corona Ruilkans’ actie op touw
Rudy Gommans, horecaondernemer van De Heere van Meijel (Meijel),
en mede-eigenaar van De Vermaekerij (Maasbree) bedacht een ruilactie
rondom de coronacrisis, naar het ruilprincipe van K. MacDonald
(One Red Paperclip): de ‘Corona Ruilkans’. Met de ‘Corona Ruilkans’
actie wil hij geld ophalen voor de zorgsector en op een positieve manier
aandacht vragen voor de uitdagingen in zowel de zorg, als de horeca.
“Positiviteit is de beste brand
stof die er is om een individu
(of gemeenschap) gaande te hou
den. Daarbij hoop ik met deze actie
geld op te halen dat ten goede komt
aan de ontwikkeling van de ic’s en
de zorgmedewerkers in Nederland.
Daarmee los ik het probleem zeker
niet eigenhandig op, maar kan ik wel
licht wel anderen inspireren om meer
te denken vanuit de oplossingsge
dachte”, aldus Rudy Gommans.
Met een rugzak en een rode paperclip
is de actie op maandag 23 novem
ber van start gegaan in Limburg en
heeft de ruilactie al een pakket met
een geschatte waarde van 600 euro
opgeleverd. “We hebben maandag
een reis gemaakt vanuit Meijel naar
Maastricht. Diverse personen uit de

horecasector en zorgsector hebben
hun grootste zorgen met ons gedeeld
en die hebben we verzameld in een
rugzak. Deze ‘rugzak vol met zor
gen’ vertelt aan het einde van de
actie het gemeenschappelijk verhaal
van ons allen. Daarnaast hebben we
iedere persoon gevraagd of ze iets
willen ruilen tegen de rode paperclip
(of wat op dat moment het ruilitem
was) om zo de waarde van de actie
te vermeerderen. Op dit moment is
een pakket van onze leveranciers het
laatste ruilmiddel in de rij.”
Hoeveel de actie uiteindelijk op moet
leveren? Rudy: “Mijn belangrijkste
doel is dat de actie voor veel posi
tieve aandacht gaat zorgen rondom
de coronacrisis voor zowel de zorg
sector als de horecasector en natuur

lijk hoop ik ook op een mooi product
dat we tussen Kerst en Nieuwjaar
middels een veiling omzetten in kei

harde euro’s die volledig ten goede
komen aan de ontwikkeling van de
ic’s en de zorgsector in Nederland.

Hoeveel? Ik heb goede hoop op een
bedrag met minimaal vier nullen voor
de komma.”

Wijziging procedures bestemmingsplannen vanwege Omgevingswet
De gemeente Peel en Maas bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet die op 1 juli 2022 ingaat.
Hiermee veranderen er zaken bij de procedures van vergunningen en bestemmingsplannen. Voor bestemmingsplannen heeft dit al gevolgen vanaf 1 januari 2022.
Een aanvraag omgevingsvergun
ning die uiterlijk op 30 juni 2022
is ingediend, wordt afgehandeld

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
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elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

volgens de huidige procedure. Het
is daarbij wel van belang dat de
aanvraag compleet is, zodat deze
ook in behandeling genomen kan
worden. Na die datum wordt een
aanvraag omgevingsvergunning
behandeld volgens de nieuwe pro
cedure onder de Omgevingswet.
Het kan gaan om bijvoorbeeld een
vergunning voor een verbouwing,
een dakkapel of de bouw van een

woning. Aan de behandeling van
omgevingsvergunningen verandert
er de komende tijd dus nog niets.

Bestemmingsplannen
Voor de behandeling van bestem
mingsplannen gaat er binnen
kort wel het nodige veranderen.
Een bestemmingsplan moet op 1 juli
2022 als ontwerp ter visie liggen
om nog onder de huidige procedure

afgehandeld te kunnen worden, dit
omdat er een langere voorbereiding
voor nodig. Gemiddeld is dit een
half jaar. Dit betekent dat aanvra
gen voor een bestemmingsplanwij
ziging tot 1 januari 2022 ingediend
kunnen worden. Deze plannen
kunnen nog afgehandeld wor
den volgens de huidige procedure.
Voor aanvragen die na 1 januari bin
nenkomen, is dat in principe niet
meer mogelijk.

Geen juridische gronden
De gemeente heeft juridisch geen
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gronden om een bestemmings
planwijziging te weigeren die na
1 januari 2022 wordt ingediend.
Omdat het ontwerp waarschijnlijk
niet voor 1 juli 2022 ter visie gelegd
kan worden, moet de initiatief
nemer het plan dan omvormen
naar de nieuwe standaard van een
omgevingsplan. Dit zorgt voor meer
werk en kosten voor een initiatief
nemer en een langere doorlooptijd.
Wilt u meer weten over de
Omgevingswet? Kijk dan op
www.peelenmaas.nl/omgevingswet
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Onderzoek naar uitbreiding
industrieterreinen Meijel en Maasbree
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas vraagt de gemeenteraad om een budget beschikbaar te
stellen voor onderzoek naar de uitbreiding van de industrieterreinen in Meijel en Maasbree. Volgens wethouder Paul Sanders zitten de huidige terreinen vol, maar is er vanuit lokale ondernemers behoefte aan ontwikkelruimte, zodat uitbreiding noodzakelijk is.
Het college heeft met de uitbrei
ding van de industrieterreinen niet
de ambitie bedrijven van buiten de
gemeente te trekken. Ze wil lokale
ondernemers de kans bieden om zich
te vestigen binnen de gemeente.
“Er is momenteel een flinke wachtrij.
In Maasbree gaat het om circa vijf
tien bedrijven, in Meijel om vijf tot
tien bedrijven die interesse hebben
getoond om zich op deze bedrijven
terreinen te vestigen. Met de uitbrei
ding willen we binnen vijf jaar in de
behoefte voorzien. We hebben een
aantal locaties bestudeerd, waaron
der Panningen, maar omdat de grond
in Meijel en Maasbree in eigendom is
van de gemeente is een uitbreiding
daar makkelijker”, legt wethouder
Sanders uit.

Bij het huidige bedrijventerrein
De Schor in Maasbree speelt al jaren
lang het probleem van overlast
door (vracht-)verkeer dat vanuit het
bedrijventerrein zijn weg zoekt via
de kernrand van het dorp naar het
bovenliggend verkeersnet. Om deze
onveilige verkeerssituatie aan te kun
nen pakken is volgens de wethouder
onderzoek nodig naar een betere ont
sluitingsmogelijkheid van dit bedrij
venterrein. Die ontsluitingsweg komt
parallel aan de Venloseweg te liggen.
Sanders geeft aan dat daarvoor wel
overleg nodig is met de provincie.
In totaal wil het college 320.000 euro
vrijmaken voor het onderzoek naar
de uitbreiding van de industrieter
reinen. Wat de exacte afmeting van
de uitbreiding wordt, wordt in beeld

gebracht in het onderzoek dat gaat
lopen als de raad akkoord heeft gege
ven op de vraag naar het voorberei
dingskrediet. “Zoals het er nu naar
uitziet, gaat het om een gebied van
circa 5 hectare. De intentie is dus niet
om een compleet nieuw bedrijven
terrein aan te leggen, het betreft een
overzichtelijke uitbreiding. Het gaat
om het gebied richting de Schorweg
en Lange Heide”, laat de gemeente
weten.
Ook in Meijel moet uit het onderzoek
blijken wat de afmeting van de uit
breiding wordt. Het gaat hier naar alle
waarschijnlijkheid om circa 2 hectare,
in het gebied tussen de Bosrand en de
Limburgseweg (op grondgebied van
Peel en Maas, dus (net) niet op grond
gebied van de gemeente Deurne).
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Omwonenden Veersepad 13
Kessel prikkelen inwoners via
flyer bezwaren in te dienen
tegen plan

Driedimensionale foto’s van groep Red karakteristiek Maasdorp Kessel

College Peel en Maas wil 125.000 euro
beschikbaar stellen voor bewustwording
energiebesparing
Volgens wethouder Paul Sanders is er in gemeente Peel en Maas nog veel te halen in de bewustwording om
van het gas af te gaan. Dit blijkt uit de enquête die onlangs door de gemeente is uitgezet. Daarom wil het
college 125.000 euro beschikbaar stellen voor het uitgeven van een energievoucher en onder andere het
organiseren van duurzaamheidsbijeenkomsten.
Volgens wethouder Paul Sanders is het
voor een plattelandsgemeente moeilij
ker om van het gas af te gaan dan in de
stad en ligt er nog een uitdaging voor
Peel en Maas. “Dit omdat de huizen
in Peel en Maas verder uit elkaar lig
gen. Ook zijn de huizen niet allemaal
gebouwd in hetzelfde jaar. Met de plat
telandsgemeentes in Nederland zijn
we druk bezig met lobbyen om geld
voor de energietransitie bij het Rijk te
krijgen. Omdat de huizen in Panningen
dichterbij elkaar staan, is dit de enige
locatie waar een gezamenlijk plan kan
worden uitgevoerd.”
Inmiddels zijn 5.000 woningen in de
gemeente Peel en Maas aangesloten
aan een warmtepomp. Volgens de wet

houder is er binnen de gemeente nog
veel te halen op het gebied van bewust
wording om van het gas af te gaan.
“Daarom gaat de gemeente campagne
voeren, zodat in het kader van zelfstu
ring samen projecten worden opgepakt.
Denk daarbij aan initiatieven op het
gebied van groengas of waterstof.”
Het college vraagt de gemeenteraad om
goedkeuring om 35.000 euro beschik
baar te stellen voor een voucherregeling
energiebesparing. Deze voucher moet
met laagdrempelige besparingsmaat
regelen inwoners helpen bij het maken
van duurzame keuzes. Wethouder
Sanders geeft aan dat meerdere
gemeenten deze actie al hebben gehad,
maar dat hij vindt dat Peel en Maas niet

achterloopt. “We hebben eerst erva
ring opgehaald bij andere gemeenten.
Nu hebben we inzicht in hoe er gebruik
wordt gemaakt van de voucherrege
ling.”
Daarnaast wil het college een krediet
van 90.000 euro beschikbaar stel
len voor een uitvoeringsplan voor de
Transitievisie warmte, de overgang
van aardgas naar duurzame alternatie
ven voor verwarming (en koeling) van
woningen en gebouwen. Het geld wordt
onder andere gebruikt voor informatie
voorziening, het lokaal organiseren van
een duurzaamheidsmarkt en diverse
duurzaamheidscampagnes.

Tekening van Stichting Onze Toekomst

“Deze smakeloze buitenpropor
tionele actie, waarin uit hun
verband getrokken oranje-rode
kolossen worden getoond in
een bijna industriële omge
ving zonder bomen/groen,
en waarbij vrijwel de gehele
gemeente Peel en Maas wordt
opgeroepen om zienswijzen
in te dienen, gaat wel erg ver.
Er zijn tekeningen van wat er
daadwerkelijk gaat worden
gebouwd beschikbaar en voor
iedereen te zien op onze web
site.”

Tekst: Jeanine Hendriks

BLACK FRIDAY
Sale

Kosten
Door het inzetten van een bouwkun
dig adviesbureau, advocatenkantoor
en het drukken van de flyers lopen
de kosten voor de groep Red karak
teristiek Maasdorp Kessel hoog op.
Die worden gedeeld door door de
leden. Planten: “We hebben er veel
voor over om het plan tegen te hou
den. Ik ben er honderd procent van
overtuigd dat het ons gaat lukken.
Als dat niet het geval is, hebben we
er in elk geval alles aan gedaan.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Ingangsdatum dorpsvoorziening wordt
Collega’s Natasja en Alia lopen met maximaal één jaar verplaatst
Steun voor borstkankerpatiënten

van Venray naar Nijmegen

De twee collega’s Natasja Vaasen uit Maasbree en Alia Achour uit
Venray, liepen zaterdag 20 november van het ziekenhuis in Venray
naar het ziekenhuis in Nijmegen om te laten zien dat mensen die
door kanker zijn getroffen er niet alleen voor staan. Met de
wandeling probeerden ze een bedrag op te halen voor het onderzoek naar borstkanker.

Drie vriendinnen van Alia Achour
kregen onlangs tegelijkertijd de
diagnose borstkanker. “Dan besef
je heel goed dat het iedereen
kan overkomen en dat het heel
belangrijk is om borstkanker zo
vroeg mogelijk op te sporen.
Daarnaast wilden we ze met onze
actie een hart onder de riem ste
ken en ze laten zien dat ze er niet
alleen voor staan. Dat we er voor
hen zijn en dat wij met hen mee
willen ‘vechten’”, vertelt Alia.
Ook Natasja kent veel vrouwen die
met deze ziekte te maken hebben
en wandelde samen met Alia voor

de vrouwen die nog aan het vech
ten zijn. “Hopelijk komt er ook een
oplossing om deze verschrikkelijke
ziekte de wereld uit te krijgen.
We weten niet hoe de toekomst
voor onze vriendinnen en kennis
sen zal zijn, maar al wandelend
haalden we geld op voor de ziekte
die hen treft. Ondertussen geno
ten we van deze speciale tocht die
we zo vaak hebben gereden met
de auto. Met deze actie willen we
de toekomst voor borstkankerpati
ënten verbeteren’’, aldus Natasja.
De dames hebben tot nu toe
536 euro opgehaald.

Welke energievreters en
energiegevers heb jij?
Als je meedoet met de workshop BordjeVol, kom je er op
een leuke en interactieve manier achter.
Wat gaan we doen?
Tijdens de workshop kijken we wat er allemaal op jouw bordje
ligt. Wat kan er van je bordje af? Welke veranderingen zijn
wenselijk volgens jou en wie kan jou daarbij helpen?
We gebruiken daarbij een set speelkaarten en een set
werkbladen. Deze krijg je vooraf thuisgestuurd.
Houd onze website en Vorkmeer Facebook in de gaten voor
de eerstvolgende datum.
Hoe kun je je vervolgens aanmelden?
Via 077 307 7350 tijdens werkdagen.
Of via ondersteuning@vorkmeer.nl.
Deelname is gratis voor alle mantelzorgers uit Peel en Maas.
Aarzel niet en doe gezellig mee.
Tot dan, Emmy Zegers en Marloes Franssen.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

De ingangsdatum voor het opzetten van een dorpsvoorziening met maximaal één jaar verplaatsen: dat is wat
het College van B&W van gemeente Peel en Maas aan de gemeenteraad vraagt. Volgens het college is er voor
de dorpen meer tijd nodig om uitvoering te geven aan het raadsvoorstel om per 1 januari 2022 over te gaan
naar een dorpsvoorziening voor hulp bij het huishouden.
Per 1 januari zou het eigenaarschap,
de regie en de uitvoering van hulp
bij het huishouden volledig bij de
dorpen liggen. De hulp wordt laag
drempelig en dichtbij de inwoners
georganiseerd, met als eerste aan
spreekpunt de dorpsondersteuners
in ieder dorp. Een dorpsvoorziening
wordt volledig buiten de Wet maat
schappelijke ondersteuning (Wmo)
georganiseerd en is daardoor geen
gemeentelijke voorziening. De dor
pen worden enkel financieel onder
steund door de gemeente en krijgen
verder de ruimte om zelf de hulp
laagdrempelig te organiseren.
De zorgaanbieders lieten eerder in de
brief weten zorgen te hebben over
de nieuwe maatregel. Door de lage
prijzen die worden aangeboden voor
de zorg van dienstverleners zijn ze
bang dat er voor zorgmedewerkers in
de gemeente baanverlies zal volgen.
Ook stelden de zorgaanbieders dat de
gemeente de verantwoordelijkheid
moet dragen voor uitvoering van de
Wmo en dit niet kan uitbesteden.

Juridisch advies
Vóór en na het raadsbesluit van
20 april is een werkgroep vanuit de
dorpen aan de slag gegaan om de
dorpsvoorziening vorm te geven.
Ook de gemeente werkte aan de uit
voering van het raadsbesluit. Voor de
zorgvuldigheid waren op uitvoerings
gebied een aantal externe advie
zen nodig. Op vrijdag 19 november
is tijdens een gesprek met de dor
pen, zorgaanbieders en de gemeente

besloten de raad om uitstel te vra
gen tot uiterlijk 1 januari 2023. “Er is
op basis van de adviezen geble
ken dat het juridisch mogelijk is om
een dorpsvoorziening te realiseren.
Ook baanbehoud voor de zorgver
leners is gewaarborgd. Maar de tijd
wordt wat krap om de realisatie heel
deugdelijk te doen”, laat wethou
der Anget Mestrom weten. Volgens
de wethouder was het niet van te
voren in te schatten dat de ingangs
datum niet haalbaar was. “We heb
ben oprecht gedacht dat het kon,
er waren geen signalen dat het niet
haalbaar was. Voordat het besluit op
20 april naar de gemeenteraad ging,
hebben we al juridisch advies opge
vraagd. Maar in de uitvoering heb
ben we extra advies moeten vragen.
Je krijgt dan te maken met een ander
soort vraagstukken.”
Dat kan Gijs van Lier van Stichting
KernKracht Peel en Maas beamen.
“We waren goed voorbereid, maar
toen kwam het moment om te
bepalen wie onze contractpartner
zou worden. Dat wilden we graag
getoetst hebben. Daarna hebben de
zorgaanbieders pas in een brand
brief hun zorgen over de dorpsvoor
ziening geuit. Dat is niet de reden
geweest van de vertraging.” De
vertraging was vooral te wijten aan
de trage reactie op de ingediende
adviezen, geeft Rob Hüskens van
het kernteam Maasbree aan. “Het is
hartstikke nieuw waar we mee bezig
zijn, je loopt daardoor tegen dingen
aan die uitgezocht moeten worden.

Begin november constateerden we
dat we niet alle adviezen binnen
hadden. Dan moet je op de rem gaan
staan.”
Mestrom: “Als het advies eerder
binnen was gekomen, hadden we
1 januari wel gehaald. Maar wat ons
betreft doen we het nu zorgvuldig.”

Zorgvuldigheid
De zorgaanbieders staan achter
het besluit om de ingangsdatum te
verplaatsen. “Gezien de belangrijk
heid van de ontwikkelingen is zorg
vuldigheid gewenst. Wij steunen de
keuze om de tijd te nemen en alle
openstaande punten in gezamenlijk
heid te doorgronden. De inhoudelijke
dialoog over haalbaarheid, juridi
sche kaders en toekomstbestendig
heid voeren we in goede dialoog
samen met de collega aanbieders,
de dorpskernen en de gemeente,
waarbij zorgcontinuïteit en zekerheid
voor cliënten en medewerkers het
vertrekpunt is en blijft”, aldus Jeroen
Kamerbeek, commercieel directeur
Tzorg.
Volgens wethouder Mestrom zijn er
geen financiële gevolgen aan het
uitstellen van de dorpsvoorziening.
“Op het moment dat de dorpsvoor
ziening een feit is, gaat het pas
300.000 euro kosten, omdat de btw
betaald moet worden. De tweetal
externe adviezen zijn betaald binnen
de daarvoor beschikbare program
mabudgetten.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Meer initiatieven en activiteiten in de paardensector

Komst pumptrackbaan
in Kessel-Eik nog niet
uitgesloten
Nellie Geraets uit Kessel-Eik startte begin dit jaar een petitie om een
pumptrackbaan te krijgen in haar woonplaats. Na meerdere
gesprekken met de gemeente is de baan er nog steeds niet, geeft ze
aan. De gemeente wilde eerder geen medewerking verlenen aan een
geasfalteerde pumptrackbaan in Kessel-Eik, maar nu de gemeenteraad vorige week budget beschikbaar heeft gesteld voor speelvoorzieningen, bekijkt de gemeente nogmaals het verzoek van Nellie.
Op dit moment is er in Kessel-Eik
een kleine skatebaan met ramps, die
alleen geschikt is voor gevorderde
skaters. Daarom heeft Nellie Geraets
het idee geopperd om een pump
trackbaan te realiseren voor begin
ners tot gevorderden en van jong tot
oud. Dat is een geasfalteerd circuit
met obstakels waarover je met een
fiets, skateboard of step heen kan.
“In Reuver ligt wel een verharde
baan, maar dat is voor kinderen, die
geen auto kunnen besturen, lastig
te bereiken. Het is net te ver met
de fiets. In Kessel-Eik willen we een
baan waar iedereen zich kan verma
ken. Ook hebben we in Kessel-Eik
geen sportverenigingen en moeten
wij naar andere dorpen om te kun
nen sporten. Graag zouden wij dus
een pumptrack hebben zodat we een
uitgebreide mogelijkheid hebben
om te sporten. De komst van een
pumptrackbaan zorgt ervoor dat kin
deren meer bewegen en dat ze van
de straat blijven, waar het gevaarlijk
is om te skaten of te steppen”, aldus
Nellie, die meerdere dorpsgenoten
enthousiast maakte over haar plan.
Een zandcrossbaan is volgens
Nellie niet geschikt voor steps en
skates. Daarom streeft ze ernaar om
een verharde baan te realiseren.
“Een verharde baan is wel duurder,
maar daarentegen wel veiliger en

qua onderhoud makkelijker. De teke
ning van de baan ligt al klaar.”
Meerdere gesprekken met de
gemeente gaven geen resultaat.
Nu is er echter licht aan het einde
van tunnel. “De gemeente heeft eer
der aangegeven geen medewerking
te verlenen aan een geasfalteerde
pumptrackbaan, wel aan een een
voudige zandcrossbaan. Maar omdat
de raad op dinsdag 16 november de
begroting van 2022 heeft vastge
steld en extra geld ter beschikking is
gesteld voor speelplaatsen en speel
voorzieningen, wordt er een plan
opgesteld hoe deze middelen inge
zet gaan worden. Er wordt dus geke
ken of dit initiatief daarin past”, laat
de gemeente in een reactie weten.
Nellie geeft aan nog niet op de
hoogte te zijn gebracht door de
gemeente. Ook is ze bang dat de
pumptrackbaan er wel komt, maar
niet in haar woonplaats. “In twee
andere grotere dorpen in de
gemeente is na onze aanvraag ook
de behoefte naar een baan uitge
sproken. We zouden het niet eerlijk
vinden dat wij als klein dorp wor
den overgeslagen. In ons dorp staat
iedereen klaar om te helpen en des
noods een deel van het budget bij
elkaar te krijgen.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Gemeenten starten gezamenlijk
onderzoek naar economische omvang
paardensector

Gemeente Peel en Maas laat samen met gemeente Venray, gemeente Horst aan de Maas en stichting Limburg
Paardensport uitzoeken wat de economische waarde is van de paardensector voor hun gemeenten. Dit onderzoek wordt sinds oktober uitgevoerd door het Mulier Instituut en de resultaten worden in februari 2022
verwacht.
De woordvoerder van de gemeente
Peel en Maas geeft aan dat het
onderzoek samen gedaan wordt met
de gemeente Venray en gemeente
Horst aan de Maas, omdat de drie
gemeenten dezelfde ontwikkelingen
zien. “Wij zien ons buitengebied ver
anderen. De laatste jaren zien alle
drie de gemeenten steeds meer ini
tiatieven en activiteiten in de paar
densector. Wij willen dan ook weten
wat de economische omvang van de
paardensector in de drie gemeenten
is en wat de toegevoegde waarde
van deze sector is.”
Het doel van het onderzoek is om
in beeld te brengen welke econo
mische spin-off de paardensector

heeft. “Niet alleen in de paardensec
tor zelf, maar ook in andere secto
ren”, geeft de woordvoerder aan.
“Zo wordt er ook bekeken op welke
manier de paardensector optimaal
kan bijdragen aan de (economische)
vitaliteit van met name het buiten
gebied van de gemeenten.”
De kosten van het onderzoek zijn
ongeveer 30.000 euro. Het onder
zoek wordt voor 50 procent gesub
sidieerd uit het Innovatiefonds
Noord-Limburg, maar daarnaast
financieren de drie gemeenten,
Grandorse en stichting Paardensport
Limburg het onderzoek mee.
Bij een positief resultaat is er vol
gens de gemeente niet direct sprake

van uitbreiding van de paardensec
tor. “Uitbreiding van de sector is
niet aan ons als gemeente”, legt de
woordvoerder uit. “Als initiatiefne
mers zich bij ons melden met een
initiatief dat past binnen het bestem
mingsplan, dan werken wij daar
aan mee. Overigens hebben we de
afgelopen jaren een aantal bestem
mingsplannen gewijzigd waarbij de
omzetting van een voormalige inten
sieve veehouderij naar een paarden
houderij mogelijk gemaakt werd.
Daarbij zien wij nagenoeg geen
bezwaar/beroepsprocedures noch
ontvangen wij daarbij negatieve sig
nalen over de paardensector.”

Een centrale vuurwerkshow is niet aan de orde

Vuurwerkverbod tijdens aankomende
jaarwisseling
De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt net als vorig jaar de komende jaarwisseling verboden. Dit om
een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners te voorkomen. De ministerraad heeft op het
voorstel van demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Grapperhaus van
Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met dit
tijdelijke verbod. Net als vorig jaar zullen vuurwerkondernemers passende compensatie ontvangen.
Jaarlijks wordt er bij de nieuwjaars
viering een extra beroep gedaan op
de zorg. Dat wil het kabinet dit jaar
voorkomen vanwege de enorme druk
op de zorgprofessionals als gevolg van

corona. De burgemeester van Peel en
Maas, Wilma Delissen-van Tongerlo,
staat achter het landelijke vuurwerk
verbod dat door het kabinet wordt
ingevoerd. “De druk op de zorg en ook

op handhavers en hulpverleners is
al lange tijd zeer hoog, een landelijk
vuurwerkverbod is dan ook een ver
standig besluit. Een centrale vuurwerk
show is niet aan de orde.”

WERKEN BIJ LIMEX
Help ons bij het verduurzamen van de tuinbouw branche wereldwijd
door het leveren van prachtige reinigingsmachines.
Vacature Elektrisch-Mechanisch
Monteur Eindmontage
Ben jij die enthousiaste, creatieve technicus die
wij zoeken? Die energie krijgt van de kans om bij
te dragen aan grensverleggende oplossingen
voor de klant? En deel wil uitmaken van een
gemotiveerd montageteam bij een wereldspeler?
Bekijk de vacaturevideo op onze website

Vacature Verkoopmedewerker
Binnendienst
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
Verkoopmedewerker die de steun en toeverlaat is
van onze verkoop collega’s die bij klanten aan
tafel zitten. Wil jij deel uit maken van ons
gezellige team?
Bekijk de vacaturevideo op onze website
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Over Limex
Familiebedrijf Limex Machine Exploitatie
ontwikkelt en produceert reinigingsmachines
voor kratten, emmers en trays voor de
tuinbouw en sierteelt.
Enthousiast en nieuwsgierig geworden? Dan
komen wij graag in contact met jou. Mail of
bel naar Joep Janssen (mail: pz@limex.nl,
tel: 077-307-4412).

Door onze machines lopen gewassen
substantieel minder risico op besmetting door
een verbeterde teelthygiëne en het doden van
ziektes en micro-organismen. Daarnaast
zorgen onze machines voor minder plastic
afval -aangezien wij ervoor zorgen dat plastic
kratten hergebruikt kunnen worden.

Solliciteren
Enthousiast en nieuwsgierig geworden? Dan
komen wij graag in contact met jou. Mail of
bel naar Joep Janssen (mail: pz@limex.nl,
tel: 077-307-4412).
Of kijk op www.limex.nl/vacatures
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Ik blijf nu hier. Jij gaat naar daar
En daar is niet zover van hier
We spreken af, ik weet niet waar
En daar ontmoeten wij elkaar…

De zon gaat onder,
maar de warmte blijft.

Geboren

Meis

07 november 2021
Dochter van
Rick Tissen en
Renee van Soest
De Lom de Berghlaan 51
5973 NK Lottum

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het
plotseling overlijden van

Na een intensief en welbesteed leven, met aandacht
en zorg voor iedereen, hebben we met veel verdriet
afscheid moeten nemen van mijn lieve man en ozze pap

Thijs Reijnen

Harrie Minkenberg

Wij wensen Annie, Ruth, Bram, Roy, partners,
kleinkinderen en verdere familie veel sterkte en troost toe.

60 jaar in liefde verbonden met

Personeel BP Thijs Reijnen BV Venlo

Griet Minkenberg-Hermans
Hij was 87 jaar.

Meijel, 17 november 2021
Keverbergstraat 1c
5995 XW Kessel
De crematieplechtigheid is in besloten kring gehouden.
Wij danken de medewerkers van Sint Jozef wonen en zorg
afdeling de Kievit voor alle goede zorgen.

Dankbetuiging

Bertha Gooren - Smeets

Marion
Trudy † en Johan
Suzanne en Har

We bedanken iedereen die het mogelijk heeft gemaakt
dat mam tot haar 96 ste jaar thuis heeft kunnen wonen.
Met een zelfstandige wil, het leven in eigen hand houdend.
Mam genoot van het leven en was er nog graag bij.
We zijn dankbaar voor wat ze ons gegeven heeft.
Zoveel kaarten, zoveel mooie woorden.
Het doet ons goed.

Jeu en Gerda
Theeuwen-Dobek
2 december 2021
50 jaar getrouwd

We hebben in besloten kring afscheid van mam
genomen op 5 november 2021.

Proficiat
Kinderen en kleinkinderen

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Hartelijk dank voor de
vele felicitaties die wij
mochten ontvangen voor
ons 60-jarig huwelijk.

Maasbree, november 2021

Nog steeds neet te geluive.....
Os Peet, mam en oma is der neet mier.

Peet Joosten - Hoebers
* 25 november 1961

Panningen

† 17 november 2021

Een warmer en mooier afscheid van mijn vrouw,
oos mam en lieve oma

echtgenote van

Til van Rijswijck-Wijnands

Frits Joosten

hadden we ons niet kunnen wensen.

Bart en Tom
Sanne, Jeziah
Billie , Boef

Mien en Jeu
van Wijlick-Engels
Maasbree

De vele kaarten, mooie bloemen, warme woorden/appjes en uw
aanwezigheid bij het afscheid heeft ons goed gedaan.
Hartelijk dank voor al uw medeleven.

Kerkstraat 33, 5981 CD Panningen

Thei van Rijswijck
Kinderen en kleinkinderen

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Uitvaartbegeleiding van den Boom 077-466 41 41

Chil Persoon
hebben ons ontzettend veel steun en kracht gegeven.
Het is mooi om te zien hoe geliefd hij was.
Hartelijk dank hiervoor.
Nellie Persoon
Manon en Paul, Mathis, Lorèn, Jeroen en Linn, Rianne

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen gratis bij u thuis. Min. 5
kg. Absoluut de lekkerste. Tevens uien
te koop. Tel 077 307 88 53

Te koop Kerstbomen, alle soorten en
maten. Verhaeg Hillenweg 9 Hegelsom
tel.: 0773983530 of 0652334687.

Voor het schuren, lakken of een
andere kleur van tafels en stoelen J.
Derikx 06 10 95 42 20 Meijel

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Uw huis weer opgefrist en hulp
nodig? Voor schilder-en texwerk bel
Huub 06 14 11 59 49.

Mooie kerstbomen te kopen diverse
soorten/maten in pot of gezaagd.
Verkoop vanaf zaterdag 27 november.
Maandag t/m zaterdag 09.00-17.00
uur. Tuindersweg 20 ,Panningen.
Mooie kerstbomen te koop div.
soorten/maten in pot of gezaagd.
Verkoop vanaf zaterdag 27 november.
Dagelijks geopend 10-17.00 uur.
p/a Cafe Otje, Napoleonsweg 4, Neer
Mooie kerstbomen te koop div.
soorten/maten in pot en gezaagd.
Verkoop vanaf zaterdag 27 november.
Maandag t/m zaterdag 09-17.00 uur.
Verkoop: Egchelseweg 18, Panningen.
CADEAUTIP: Deel 1 en 2 Waar de
Groote Molenbeek ontspringt…
Per stuk € 20,-.
Te verkrijgen: Primera Panningen,
De Ankerplaats Grashoek
Kerstbomen te koop.
Eigen teelt, dus vers uit de grond, alle
maten. Panningen, Zelen 17.
Vanaf november: YinYoga op de
Kerkstraat 78, Panningen. Proefles is
gratis! Meer info: www.weyoga.nl of
bel/app Marieke: 06 13 60 40 41.

bob noten
uitvaartbegeleiding

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961
regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

24-uur
bereikbaar

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

TE HUUR BOVENWONING:
nabij centrum
Horst zeer ruim gerenoveerde en
gemeubileerde bovenwoning. 210m2.
3Slaapkmrs. Huurprijs € 1300 incl.
alle vaste lasten als gas, electra
water, belastingen, tv, internet.
Geen huisdieren. Zeer geschikt
voor expats. info@byfrancis.nl
TD Meijel zoekt oproepchauffeurs!
Wij zoeken chauffeurs van 68 jaar of
ouder, die op oproepbasis, nog iets van
Europa willen zien. Geïnteresseerd?
Stuur dan een mail naar planning.
tdmeijel@gmail.com t.a.v. Debbie Naus
en neem alvast een kijkje op
www.tdmeijel.nl.
Wil je graag gitaar leren spelen of
kun je wat extra hulp gebruiken?
www.gitaarleshorst.nl / 06 52 38 16 45
Baarlo, te huur garage box c.a.
24 m2. Opslagruimte c.a. 27 m2 en
opslagruimte 10,5 m2 077 850 19 97
Beloning voor teruggave Sleutelbos
onlangs verloren in Helden. correct
telefoonnummer : 06 53 16 81 83.

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

De vele kaarten, bloemen en bezoekjes die wij mochten
ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve
vader en opa

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Pap & Mam, Opa & Oma

Piet van Haeff
en Atie Roodbeen
De tijd vliegt voorbij,
na 60 jaren nog steeds zij aan zij.
PROFICIAT
Voorste Horst 13, 5991 DL Baarlo

Te koop kerstbomen Nordmann,
diverse maten. Opstals 06 26 48 76 26
Neerseweg 42 Helden
T. k. NORDMANN KERSTBOMEN ook
Zilverspar, Omorica, Abies. Alle maten
en alles uit eigen kwekerij.
Ma .t/m zat. van 9- 18 u. en zon van10
-12uur. MTS Lemmen Peelstraat78
Beringe. Tel: 06 54 31 73 10

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl
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Brandbrief naar provincie over verkeerssituaties op
N562 en N275
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft een brandbrief gestuurd naar provincie Limburg om aandacht te vragen voor de verkeerssituaties op de N562 bij Helden en de N275 bij Beringe. In de brief wordt een dringend beroep gedaan op de provincie om deze verkeersknelpunten
voortvarend op te pakken.
De N562 en de N275 zijn twee
belangrijke ontsluitingswegen met
veel doorgaand verkeer. Deze wegen
zijn of kruisen drukbezochte routes
voor fietsverkeer en overstekende
voetgangers. Sinds 2018 is gemeente
Peel en Maas met de provincie en
met een werkgroep van bewo
ners uit Helden in gesprek om een
aantal verkeersknelpunten op de
Molenstraat/Roggelseweg op te los
sen. In het laatste bestuurlijk overleg
van 18 februari, waarbij voorma
lig gedeputeerde Mackus aanwezig
was, zijn twee actiepunten aan de
orde gekomen. Op de Molenstraat
rijdt veel landbouwverkeer. Een
deel hiervan is doorgaand verkeer
dat gedwongen wordt om over de
Molenstraat te rijden, omdat op de
N277 (Midden-Peelweg) een verbod

voor landbouwverkeer geldt. In het
bestuurlijk overleg is aangegeven
dat de provincie bereid is om haar
standpunt over dit verbod te herover
wegen. Daarmee worden de dorps
kernen Helden en Baarlo ontlast van
doorgaand landbouwverkeer wat een
positief effect heeft op de verkeers
veiligheid en leefbaarheid in deze
kernen. De gemeente heeft echter na
deze bestuurlijke toezegging tot op
heden geen nadere informatie meer
ontvangen.
Ook vroeg de gemeente in het
gesprek met de gedeputeerde om
een aantal verkeersmaatregelen,
zoals snelheidsremmende maatrege
len, het verbreden van de fietssug
gestiestroken en/of het realiseren
van veilige oversteeklocaties. De pro
vincie zou bekijken of het groot

onderhoud, dat in 2025 gepland
staat, naar voren gehaald kan wor
den naar 2023. De provincie zou een
verslag maken van het overleg en
zo spoedig mogelijk een terugkop
peling geven op de actiepunten. In
een terugkoppeling is geen duide
lijkheid gegeven over bovenstaande
actiepunten. “Een beslissing over het
openstellen van de Midden-Peelweg
is niet genomen. Bovendien hebben
we geconstateerd dat dit onderwerp
niet expliciet is opgenomen in de
Gebiedsverkenning Noord-Limburg.
Over de planning van het groot
onderhoud hebben we ook geen
duidelijkheid gekregen. We vragen
uw aandacht voor een goed pro
ces, een spoedige voortgang en een
duidelijke communicatie”, aldus de
gemeente in de brief.

De provincie heeft begin dit jaar
opdracht gegeven om de problema
tiek rondom de rotonde Bonaparte
in Beringe nader in kaart te brengen.
Onlangs heeft de provincie aange
geven dat er lage prioriteit aan het
oplossen van dit knelpunt wordt toe
gekend. “Wij betreuren dat ten zeer
ste. Het is zeer gewenst om op korte
termijn de voorgestelde maatregelen
te nemen. Wij vragen u daarom drin
gend om dit standpunt bestuurlijk te
heroverwegen. Wij dringen aan op
het spoedig en voortvarend oppak
ken van de aanbevelingen uit het
genoemde rapport. Dit dossier speelt
naar onze mening al veel te lang.”
De provincie laat weten nog niet
inhoudelijk op de vragen in te kun
nen gaan.

Geen vooruitzicht op woonwagenplaats

niks”, geeft hij aan. “We moeten zelf
bellen als we wat willen weten over
het onderzoek naar de woonwagen
plaatsen. We hebben ook contact met
de stichting Woonwagen Belangen en
de ombudsman. Hij geeft aan dat de
gemeente moet opschieten, omdat er
anders boetes volgen.”
Frank stelt dat hij ook door het dorp
gediscrimineerd wordt. “We hebben
totaal geen contact met de inwoners

Alles gaat goed
Meneer L heeft vasculaire dementie. Hij heeft weinig lichaamsbeweging en eet slecht. Op een
doordeweekse avond/nacht
ervaart hij pijn aan zijn kaak en
kan hij slecht uit zijn woorden
komen. Hij klopt aan bij de buurvrouw die onmiddellijk reageert.
Alle alarmbellen gaan af. Infarct?
Onmiddellijk belt de buurvrouw
zoon H op, 112 wordt gebeld en
dan is het wachten op de ambulance en de arts.

van Meijel. Ze kijken ons met de nek
aan. Regelmatig worden onze bloem
potten vernield op ons terrein. Toch zou
ik niet willen verhuizen, we wonen hier
goed aan de rand van het dorp.”
Gemeente Peel en Maas laat weten
dat het rapport van Nijbod nog niet
gereed is. Mede op basis daarvan wor
den vervolgstappen bepaald.
Tekst: Jeanine Hendriks

Frank Jeene

Frank Leenders woont al jaren noodgedwongen met zijn moeder in een houten chalet aan de Berkenheg in Meijel. Hij wil het liefst op die locatie een
eigen plek op een woonwagenkamp. Gemeente Peel en Maas heeft adviesbureau Nijbod ingeschakeld om onderzoek te doen naar de behoeften aan
woonwagenstandplaatsen in de gemeente. Leenders vindt het frustrerend dat hij nog steeds niets van de gemeente heeft gehoord en heeft daarom
een spandoek voor zijn woning gehangen.

doek gehangen waarop hij zijn kritiek
uit. Met de spandoeken hoopt de fami
lie een reactie van de gemeente uit te
lokken. Toch is Frank er niet op gerust
dat die reactie er komt. “Wij voelen ons
gediscrimineerd door de gemeente.
Al twee jaar lang worden allerlei
vergunningen die ik aanvraag, voor
onder andere het organiseren van
een markt, door de gemeente afge
wezen. De gemeente doet helemaal

Column

Zodra de broeders binnenkomen,
begint de race. Klaarmaken voor
transport en in vliegende haast naar
het ziekenhuis. Verpakkingsmateriaal
van de verbandzaken blijven lig
gen. Tijdens het onderzoek in het
ziekenhuis blijkt dat meneer L beide
kaken uit de kom heeft. Gelukkig,
geen infarct. Tussen het moment
van aankomst in het ziekenhuis en
het moment van ontslag ligt een
aantal uren. Zoon H die uit zijn bed
was getrommeld was in zijn auto
achter de ziekenwagen aangere
den. Midden in de nacht heeft hij
zijn vader weer thuisgebracht, onder
de wol gestopt en naar huis gere
den waar hij, na nog met zijn vrouw
gesproken te hebben, een uitermate
korte nachtrust heeft gehad.
De volgende ochtend wordt meneer
L wakker, gaat zijn woonkamer bin
nen en is stomverbaasd over de
rotzooi die in zijn woonkamer ligt.
Hij belt enigszins geagiteerd zijn
zoon H op en vraagt waar de rotzooi
vandaan komt die in zijn woonkamer
ligt. Zijn zoon vraagt hem of hij nog
weet wat er de vorige avond/nacht
is gebeurd. Hij kan zich er helemaal
niets van herinneren!
Toen zoon H in de avond/nacht was
gebeld heeft hij, voordat hij in zijn
auto achter de ambulance aanging,
zijn broers en zuster geïnformeerd.
De ochtend volgend op de conster
natie belt de schoonzoon aan het
eind van de ochtend zijn schoon
vader en informeert hoe het gaat.
Zijn antwoord was: Alles gaat goed.
Na enig doorvragen van de schoon
zoon gaf meneer L eerst aan dat hij
zijn zoon H had gebeld die ochtend
over de troep in zijn woonkamer en
later, na nog meer doorvragen van
de schoonzoon, gaf hij aan dat hij die
nacht in het ziekenhuis was geweest.
De schoonzoon was ik.
Dementie is meer dan een ernstige
aandoening. Heeft u een verhaal dat
u wilt delen? Stuur een mail naar
allesgaatgoeddementie@gmail.com

Frank Leenders uit Meijel hangt
spandoek voor woning

Ondanks dat Frank totaal geen binding
heeft met het dorp, wil hij graag aan
de Berkenheg blijven wonen, maar wel
in een woonwagen in plaats van een
houten chalet. Het adviesbureau Nijbod
is momenteel aan het onderzoeken op
welke locaties behoefte is naar woon
wagenstandplaatsen. Volgens Frank
duren de uitkomsten te lang en hoort
hij niks van de gemeente. Daarom
heeft hij voor zijn woning een span

Over dementie
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Adver torial

Showroomuitverkoop

Na 42 jaar gaan wij
31 december 2021 onze
deuren sluiten
Wij willen al onze klanten bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen jullie het allerbeste voor de toekomst.
Vanwege onze sluiting houden
wij een aantal dagen een
complete showroomuitverkoop
met kortingen tot wel 80 procent.
Ook hebben we restanten tegels en
mooie woonaccessoires voor kleine
prijsjes. Dus kom kijken!
Wij zijn vanaf 26 november iedere
vrijdag en zaterdag open van
10.00 tot 17.00 uur.

Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd
leer kunnen wij herstellen alsof het
weer nieuw is. Het reinigen van uw
stoffen en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.
www.demeubelgeneratie.nl
06 82 21 30 72
10-11-jl. is tussen 18-19.30 mijn
beurs meegenomen nabij J. Linders.
Panningen (O.camera) aub beurs
afgeven bij J. Linders of gemeentehuis/
brievenbus.b.v.d.

Van Hövellstraat 21, Helden
077 307 54 40, 06 27 33 59 79
Meer informatie vindt u op
www.verkoo.nl

Op 26 nov 2021 zijn corrie en wiel
brummans 50 jaar getrouwd Voor
onze klanten staat er op 25-26-27 nov
een extra attentie klaar Het adres
voor lekkere vast en kruimig kokende
aardappelen vele soorten vollegrond
en kas groenten kwekerij brummans
vosberg 16a panningen
Mooie omorika kerstbomen te koop
1m tot2m tel: 06 10 22 16 78 Jos vd
Beuken Lorbaan 45 Grashoek
Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans

College van B&W akkoord met bouw 750
extra recreatiewoningen Breebronne
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft ingestemd met de bouw van extra recreatiewoningen
tot een maximum van 750 stuks op recreatiepark BreeBronne in Maasbree. Het vakantiepark heeft momenteel twaalf recreatiewoningen en zegt maximaal te willen uitbreiden naar vierhonderd stuks.
Ilja Wilmer is verantwoordelijk voor
BreeBronne Village, hieronder valt de
verkoop van de recreatiewoningen.
Volgens haar wil het park mondjesmaat
uitbreiden. “In 2021 zijn we begonnen
met de eerste bouwfase, dit zijn twaalf
stuks. Het uiteindelijke doel willen we
in vijf à tien jaar bereiken.” Volgens
Wilmer komen er aparte vlakken op
het terrein van de BreeBronne waar
de recreatiewoningen komen te staan,
net zoals de aparte vlakken voor alleen

caravans en voor het glamping (gla
mourous camping) gedeelte. “Er wordt
alleen in het laagseizoen gebouwd,
zodat de zomergasten geen last onder
vinden. De BreeBronne zal een aantal
stuks per jaar bijbouwen. Andere vakan
tieparken bouwen vaak ineens veertig
woningen en zoeken daarna pas kopers.
Wij maken ze op aanvraag en op maat.
Het ene jaar komen er misschien veertig
huisjes bij en het andere jaar twintig.”
Het college van Peel en Maas heeft

toestemming verleend aan het voor
stel. Het plan past binnen de door de
gemeenteraad vastgestelde kaders en
het college ziet verder geen belemme
ringen. Het voorstel is door de onderne
mer aan de buurtbewoners voorgelegd,
hierop zijn geen reacties ontvangen.
Het plan ligt zes weken ter inzage.
Eventuele tegenstanders van het plan
kunnen in deze paar weken bezwaar
indienen. Het college verwacht niet dat
er bezwaren zullen worden ingediend.

CDA trekt reactie college op
stankoverlast Panningen in twijfel
Het CDA vraagt het College van B&W van gemeente Peel en Maas opnieuw om duidelijkheid over de stankoverlast rondom het industrieterrein van Panningen. Enkele maanden geleden stelde de partij al schriftelijke
vragen, maar stelt nu vraagtekens bij de beantwoording hiervan.
“Wij hebben het gevoel dat met deze
beantwoording geen recht wordt
gedaan aan het totaalbeeld van
klachten. De afgelopen weken krijgt
onze fractie opnieuw signalen van
inwoners dat de stankoverlast toe
neemt. Deze situatie is en blijft voor

het CDA onacceptabel. Daarom vragen
wij opnieuw uw aandacht voor deze
problematiek. Het CDA ziet graag dat
het college een duidelijke rol neemt
en een uiterste inspanning doet om
deze problemen voor onze inwoners
op te lossen”, aldus de partij. Het

CDA vraagt het college nogmaals om
exacte cijfers van het aantal klachten
over stankoverlast. Ook wil de partij
weten of het gesprek met de provin
cie al heeft plaatsgevonden en wat
daaruit is gekomen.

Leden krijgen meer
Profiteer van uw

preventiebudget

Ruim 73.000 huishoudens in Noord- en Midden-Limburg profiteren
van het gemak en het voordeel van een lidmaatschap bij Groene Kruis
Ledenorganisatie. Preventie en positieve gezondheid staan daarbij hoog
in het vaandel, net als bij zorgverzekeraar VGZ. Als lid van Groene Kruis
Ledenorganisatie heeft u bij deze zorgverzekeraar een streepje voor. U krijgt
niet alleen korting op uw verzekeringspremie, maar veel belangrijker nog: u
krijgt extra ruime vergoedingen voor fysioherapie, mantelzorgondersteuning
en preventie.

Korting en extra uitgebreide vergoedingen voor preventie
Gezond en fit blijven, bewuste keuzes maken, lekker in uw vel zitten… Een preventiebudget is - de naam
zegt het al - een ‘potje’ dat u zelf kunt gebruiken voor preventieve zorg. Denk aan cursussen, trainingen
of adviestrajecten die u of de mensen om u heen helpen om gezond en vitaal te blijven.
Als lid van Groene Kruis Ledenorganisatie krijgt u bij VGZ een extra ruim preventiebudget:

U kunt uw
preventiebudget inzetten
voor onder andere:
EHBO-cursus
Reanimatiecursus
Leefstijlcheck

normaal

voor leden

Stoppen met roken

VGZ aanvullend goed

€ 200,- preventiebudget

€ 400,- preventiebudget

Mindfulness

VGZ aanvullend beter

€ 400,- preventiebudget

€ 600,- preventiebudget

VGZ aanvullend best

€ 500,- preventiebudget

€ 700,- preventiebudget

Meer weten?
Op onze website ontdekt u alle voordelen van het lidmaatschap en de vele extra’s die u krijgt bij VGZ.
Kijk op onze website en vergelijk. U kunt tot 1 januari 2022 overstappen.

www.groenekruisleden.nl/vgz

Omgaan met dementie
Valpreventie
Sportmedisch advies
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Vuurwerkverbod tijdens komende
jaarwisseling is een goed besluit
Het demissionaire kabinet heeft vrijdag 19 november besloten dat er tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken.
Dit besluit is genomen om ziekenhuizen te ontlasten. Het aantal coronabesmettingen blijft namelijk toenemen en de druk op de zorg stijgt.
Aan de ene kant kan dit besluit gezien worden
als een goede zaak. Vorig jaar werd ook een
algeheel vuurwerkverbod afgekondigd om de
druk op zorg en handhaving te verlichten. Uit
een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling
is gebleken dat het aantal vuurwerkslachtof
fers met 70 procent was gedaald ten opzichte
van eerdere jaren. Het blijkt dus zeker zinvol te
zijn om te kiezen voor een verbod, op deze ma
nier gebeuren er minder ongelukken en zorgt

men dat de druk op de zorg niet verder toeneemt.
Daarnaast kunnen mensen alsnog genieten van
vuurwerk, omdat gemeenten wel professionele
vuurwerkshows mogen organiseren, zolang de coro
namaatregelen dit tenminste toelaten.
Aan de andere kant kan een vuurwerkverbod niet
gezien worden als oplossing van het probleem.
Door consumentenvuurwerk te verbieden, kan de
toeloop naar zwaar illegaal vuurwerk juist toene
men. Legaal vuurwerk is minder gevaarlijk en de

vernielingen en overlast komen veelal door illegaal
vuurwerk. Daarnaast is het afsteken van vuurwerk
toch een Nederlandse traditie. Het is iets dat men
sen zelf willen doen samen met familie en vrienden
en het zorgt voor sfeer en gezelligheid.

Het vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling komende jaarwisseling is een goed besluit,
wat vindt u?

Bespreking poll week 46

Buurgemeenten moeten een lijn trekken wat betreft de sinterklaasintocht
In verschillende dorpen zoals Baarlo en Kessel is de sinterklaasintocht wel door gegaan. In andere dorpen weer niet. Dit komt doordat er op
vrijdag 12 november door het kabinet is besloten dat de burgemeesters zelf mogen bepalen of de sinterklaasintocht doorgaat of niet.
Er zijn veel verschillende besluiten genomen
in het land. Zo mag de optocht in Baarlo wel
doorgaan. Ook de landelijke intocht is door
gegaan. Van de ene kant is het goed dat de
burgemeesters zelf mogen beslissen hoe
ze met zulke buitenevenementen omgaan.
Sommige houden de intocht ook alleen met
toegangsbewijs, hierdoor wordt het wel op

een veilige manier georganiseerd. Wel is het voor
de kinderen natuurlijk heel verwarrend waarom
Sinterklaas niet hun gemeente binnen komt lopen,
maar wel in de gemeente ernaast. Ook is het door
de nieuwe maatregelen heel dubbel. Andere eve
nementen worden wel afgelast, buiten en binnen.
Dus waarom zou de intocht wel doorgaan?
Daisy Hunnekens is het eens met de stelling,

geeft ze aan op Facebook. “Ik vind dat ze één lijn
moeten trekken, het kan wel of niet en niet iets er
tussenin. Maar denk ook dat het niet de kinderen
zijn die daar moeite mee hebben want die zien of
horen dat niet eens, maar meer de ouders die dit
een probleem vinden en daar hun mening over
willen geven.”

Ingezonden brief

Als niet komt tot iet, kent iet zichzelve niet
Dinsdag 16 november vond de raadsvergadering van Peel en Maas vanwege de aangescherpte coronamaatregelen digitaal plaats. Bij deze raadsvergadering maakte de heer Coopmans gebruik van zijn
spreekrecht. In zijn betoog riep hij de raad op om aandacht te blijven houden voor de zorg en voor de
geestelijke en lichamelijke gezondheid van burgers die in deze tijden zwaar onder druk komen te staan.
Verder riep hij op om niet te discrimineren op basis van medische status.
In deze raadsvergadering van Peel
en Maas werd voor de laatste keer
in deze samenstelling de begroting
doorgenomen. Met de gemeen
teraadsverkiezingen voor de deur
wilden de fracties nog wat goodwill
kweken. De VVD stelde voor om,
met name vanwege de sterk geste
gen lasten bij burgers, de OZB niet
met de gebruikelijke 2 procent te

verhogen, het voorstel werd echter
verworpen. CDA, PvdA/GroenLinks
en Lokaal Peel en Maas hadden
wel succes met hun voorstel om
meer te investeren in schoolplei
nen en speeltuinen. Bij de algemene
beschouwingen een opmerkelijke
uitspraak van CDA-fractievoorzitter
Sandy Janssen: “Als CDA staan we
voor goed rentmeesterschap.“.

Coalitiegenoten maar ook oppositie
partijen reageerden tot mijn verba
zing niet. Stuitend, gelet op het feit
dat CDA-minister Hugo de Jonge met
zijn coronapaniekvoetbal 5,1 miljard
euro niet kan verantwoorden. Toen bij
de Teevendeal (ruim 4,7 miljoen
gulden), de bonnetjes zoek waren,
moesten een minister een staatsse
cretaris en een kamervoorzitter het

veld ruimen. Maar narcist Hugo kan
niks en mag blijkbaar alles. Inmiddels
staat het CDA in de landelijke pei
lingen zwaar op verlies en is men
gedwongen om de falende coalitie
die zichzelf heeft weggestuurd aan
een nieuw leven te helpen. De tijd zal
leren in hoeverre het CDA in maart
2022 in Peel en Maas afgestraft zal
worden voor het falende landelijke
beleid, de arrogantie van de macht en
het volledige gebrek aan empathie.
Met Hugo de Jonge in je partij heb je
geen vijanden nodig.
Perry Peeters

Ingezonden brief

Coronavirus
Allereerst wil ik iedereen laten weten dat ik ieders mening respecteer, maar onderstaande moet me toch
van het hart. Ik sta perplex. Ik werd zonet gebeld door een gezond jong iemand, die een goed immuunsysteem heeft doordat hij altijd goed heeft gegeten en gesport, met de vraag of ik iemand wist die corona
heeft. Hij wil zichzelf bewust gaan besmetten.
In ieder geval zijn best gaan doen
om besmet te raken, zodat hij een
herstelbewijs krijgt en daardoor
niet buitengesloten wordt. Hoe ver
moet iemand gaan, als je geen vac
cinatie wilt? Dit is toch pure dwang.
Hoe is het mogelijk dat een gezond
iemand eerst ziek moet worden
om er bij te kunnen horen? Hoe ver
gaat de overheid? Een toegangs
bewijs dat je geen corona hebt is
niet meer voldoende als 2G wordt

toegepast. 1G zou dan beter zijn.
Gevaccineerden zijn net zo besmet
telijk en die kunnen overal aan mee
doen. We weten nu dat corona echt
niet meer weg gaat. Het muteert net
als de griep. We worden afhankelijk
van medicijnen. Onze vrijheid wordt
ons afgenomen. We willen allemaal
vrijheid. Wat doen we elkaar nu aan?
Ik hoop van harte dat er mensen
opstaan en zich hier openlijk tegen
durven verzetten. Dat we de moed

hebben om te respecteren dat er ook
andere meningen en manieren zijn.
Ik ben voormalig verloskundige
die 5.048 kinderen op de wereld
heeft geholpen en nog meer bege
leid. Hier heb ik mijn uiterste best
op gedaan. Toen ik hoorde dat de
overheid zwangeren en kinderen
wilde gaan vaccineren met een
experimenteel vaccin, kreeg ik het
gevoel dat ik samengeknepen werd.
De overheid en veel medici zijn de

Softenon en de DES vergeten lijkt
het wel. Toen werd ook gezegd dat
het geen kwaad kon die medicatie
te nemen. De eed van Hippocrates,
die elke arts moet afleggen, verbied
hem om iemand iets toe te die
nen wat hem eventueel kwaad kan
doen. Het is nog steeds een experi
menteel vaccin, wat wil zeggen dat
men nog niet weet hoe het uitpakt.
Ik hoop dat mensen wakker worden
en vooral mensen die nog kinderen
willen. Heel veel groeten en wijsheid
voor iedereen.

Riky van Hal, Panningen

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Pastoraaltje

Column

Een crisis die
verdeelt
Het is een spannende tijd, deze
lange coronatijd. In het begin
was er een gezamenlijke verbon
denheid in angst vanwege eigen
gezondheid en zorg voor de kwets
bare medemens.
Natuurlijk, de één nam het serieu
zer, de ander lichter. Maar we zien
nu hoe corona de mensen steeds
meer verdeelt. Niet die anderhalve
meter, maar het zijn vooral de
standpunten die mensen uit elkaar
houden en verdelen. De één heeft
deze argumenten om zich beslist
wel te laten vaccineren, maar
de ander heeft ook argumenten
tegen. En sommigen willen wel,
maar kunnen, mogen of durven
niet. Ik merk ook bij mezelf, over
tuigd dat deze vaccinatie goed is
voor mezelf en een morele plicht
tegenover mijn medemens, dat
ik soms moeite heb met mensen
die anders denken. En dan valt
het bij mij nogal mee, vergele
ken met wat mensen zoal posten
op Facebook en Twitter. Mensen
met een ander standpunt, om het
even of het nu pro of contra vac
cinatie is, ze worden uitgeschol
den, voor dom versleten of zelfs
bedreigd. De één voelt zich bui
tengesloten en de ander zegt dat
deze zichzelf buitensluit. Iedereen
heeft een mening en overal zit
wat in. Verstaan we elkaar nog
wel? We vinden ons gelijk in onze
eigen bubbel. Maar wat we in de
samenleving steeds meer merken
is harde verdeeldheid. Je merkt en
hoort dat ruzies ontstaan, dat con
tacten worden verbroken, vriend
schappen uit elkaar vallen, families
verdeeld zijn. De maatregelen zul
len wel nog meer worden aange
scherpt en het gevaar is dat onze
samenleving ook meer verscherpt
en verhard door ongenoegen en
stress. Ik denk dat de grote opgave
zal zijn, om over onze standpunten
heen, de ander die anders denkt
en doet, toch als medemens te blij
ven zien. En dan gaat het natuur
lijk om veel meer dan enkel om
corona. Lukt het ons als samen
leving om over alle verschillen
heen toch de verbinding te blijven
zoeken? De Advent begint weer.
Die vier weken voor Kerstmis van
steeds een kaarsje meer. Het Licht
van Christus dat komt. We wensen
elkaar dit licht toe. Dat Kerstmis
toch een mooi feest van vrede
mag zijn.
Pastoor Peter van der Horst

10

gemeente

nieuws

week 47 / 25 november 2021 / Informatie van en over de gemeente

Dinsdag 30 november 2021

Digitale Commissievergaderingen
Op dinsdag 30 november zijn er twee digitale commissievergaderingen.
Beide commissievergaderingen starten om 19.30 uur.
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• Beide commissievergaderingen zijn voor u live, langs digitale weg, te volgen. U kunt de
vergaderingen ook na afloop terugkijken via het raadsinformatiesysteem.
• Inwoners/belanghebbenden die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich
hiervoor aanmelden vóór dinsdag 30 november, 11.30 uur bij de griffie
(via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66).

Gemeenteraadsverkiezingen
woensdag 16 maart 2022
Aanduiding (naam) politieke groepering boven kandidatenlijst
Een politieke partij die onder een bepaalde naam wil meedoen aan de verkiezing
van de leden van de raad van Peel en Maas, moet deze naam laten registreren bij het
centraal stembureau van Peel en Maas. Dit is de naam waarmee zij op de kandidatenlijst
wenst te worden vermeld. Het centraal stembureau oordeelt of de naam kan worden
geregistreerd.
Dat geldt niet voor de namen, die al geregistreerd zijn voor de verkiezing van de Tweede
Kamer of provinciale staten. De politieke groepering moet een vereniging zijn met
volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de naam niet al bij het centraal stembureau is
geregistreerd. De naam mag niet meer dan 35 letters of andere tekens hebben.

De agenda, bijbehorende stukken, en actuele informatie van de commissievergaderingen
vindt u op: www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Kalender
van de gemeenteraad > Datum: 30 november 2021 (Commissie 1 en Commissie 2).
Hier kunt u ook de livestream van Commissievergadering 1 vinden. De livestream van
Commissievergadering 2 vindt u op het Youtubekanaal van de gemeente,
via: www.youtube.com/GemeentePeelEnMaas.

Registratie
Het registratieverzoek moet uiterlijk op 20 december 2021 schriftelijk worden gedaan
bij het centraal stembureau. Voor deze registratie moet een waarborgsom van € 112,50
worden overgemaakt op rekeningnummer NL25 BNGH 0285 1440 14 van de gemeente. De
betaler ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor
de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de
Gemeente. Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
Commissie 1:
• Dorpsvoorziening hulp bij het huishouden
• Regionale samenwerking voor inwoners met een complexe problematiek
• Actualiseren verordeningen Sociaal Domein
• Regionaal beleidsplan jeugd 2022 en verder

Bij het verzoek moet u ook onderstaande stukken aanleveren:
a. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn
opgenomen;
b. een bewijs van inschrijving in het Kamer van Koophandelregister;
c. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
d. een verklaring van de politieke groepering van haar gemachtigde en plaatsvervangend
gemachtigde bij het centraal stembureau.

Commissie 2:
• Transitievisie Warmte
• Voorbereidingskrediet uitbreiding bedrijventerreinen Maasbree en Meijel
• Wijzigen tarieven en bepalingen gemeentelijke belastingen
• Subsidieverordening Investeringsagenda regio Noord-Limburg
• Zienswijze begrotingswijzigingen Veiligheidsregio Limburg-Noord
• Gedragscode Integriteit gemeenteraad Peel en Maas

Informatie of vragen?
Voor alle verkiezingszaken kunt u contact opnemen met Ger Hermans via 077 306 6666 of
verkiezingen@peelenmaas.nl.

Donkere dagen: 6 tips om
inbraak te voorkomen
De meeste woninginbraken zijn in de vroege avond tijdens de wintermaanden. Een inbreker
heeft maar 30 seconden nodig om in te breken. Hij geeft het vaak op als het langer duurt.
Een aantal tips om het een inbreker lastiger te maken:
• Geef uw woning een bewoonde indruk. Gebruik tijdschakelaars en bewegingssensoren.
• Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook als u alleen even boodschappen gaat doen of de
hond uit gaat laten.
• Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.
• Leg waardevolle spullen uit het zicht.
• Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden.
• Tot slot: wacht niet totdat je zelf slachtoffer wordt, maar zorg voor goed hang- en sluitwerk met
een Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit vermindert de kans op inbraak met 80%.
Verdachte situatie? Bel 112
U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u
verdachte personen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht
hebben voor woningen in de buurt, bel dan direct de politie. Bij spoed of heterdaad kan dit via
112 en anders via 0900-8844. De politie benadrukt: liever een keer teveel gebeld, dan één keer
te weinig!

WhatsApp

Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via
WhatsApp nummer 06 - 1804 7445
WhatsApp nummer 06 - 1804 7445
Wij beantwoorden WhatsApp berichten
Wij
beantwoorden
WhatsApp
maandag
t/m vrijdag
van 08.30berichten
tot 17.00 uur
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Bekendmakingen
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’
U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Beringe
Egchel
Egchel
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen

Bergweg 8
Bong 48
De Berckt 12
Kaumeshoek 21B
Linskesweg 3
Molenheg 10
Lorbaan 44, 45 en 47
Gerst 17
Op de Lundert 46
Zandberg 1
Zandberg 14B en 15A
Sterrebosweg 4
Zandstraat 14A
Breebronne locatie Lange Heide 9
Lange Heide 24
Leeuwerik 9A
Molenstraat 20
Pottenbakkersoven 9
Beckershof 12, 14 t/m 29
Banmolen 27
Locatie Beckershof
Steenoven 12 B 49
Burg. Cremershof 12
Irenestraat 19
Loosteeg 19 A
Markt 12
Rootsdijk 4 en 4A
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

Afvalkalender

Minder inzameling van GFT
in de wintermaanden
In december, januari en februari zamelen we alleen in de oneven weken GFT in.
In de week van 29 november zamelen we voor het eerst géén GFT in.

Vorst en sneeuw verwacht

Volgens de weersvoorspellingen is er winterweer op komst. Onze buitendienst is
voorbereid! De draaiboeken met de strooiroutes liggen klaar, we hebben voldoende
strooizout op voorraad, onze machines zijn in orde en de medewerkers staan klaar
om in actie te komen als dat nodig is. U kunt zelf altijd een handje helpen door de
stoep voor uw huis sneeuwvrij te maken.

Kijk voor de juiste inzameldagen op de (digitale) afvalkalender. Ga naar www.peelenmaas.nl,
klik op de tegel Afval en ga naar Afvalkalender. Vul uw postcode en huisnummer in. Met een
paar klikken voegt u de afvalkalender ook toe aan uw eigen digitale agenda.

Invoering van de Omgevingswet

Wijziging procedures
bestemmingsplannen

Extra gift van € 1.000
voor getroffen huishoudens
hoogwater Maas

De gemeente Peel en Maas bereidt zich voor op de invoering van de
Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat op 1 juli 2022 in. Hiermee veranderen
er zaken bij de procedures van vergunningen en bestemmingsplannen.
Voor bestemmingsplannen heeft dit al gevolgen vanaf 1 januari 2022.

De planning is dat deze huishoudens begin december de tweede gift van € 1.000 op hun
bankrekening ontvangen. Het geld wordt overgemaakt door de Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW). In de gemeente Peel en Maas hebben
eerder 24 huishoudens in het buitendijks gebied bij de Maas de gift ontvangen.

Bestemmingsplannen
Voor de behandeling van bestemmingsplannen gaat er binnenkort wel het nodige
veranderen. Een bestemmingsplan moet op 1 juli 2022 als ontwerp ter visie liggen
om nog onder de huidige procedure afgehandeld te kunnen worden. Voor het als
ontwerp ter visie leggen van een bestemmingsplan is een langere voorbereiding
nodig. Gemiddeld is dit een half jaar.

Bewoners die schade aan hun woning hebben opgelopen door het hoogwater van de
Maas van afgelopen zomer, konden eerder een gift van € 1.000 aanvragen. Deze gift
wordt beschikbaar gesteld door het Nationaal Rampenfonds, vanuit de actie Giro
777. Het aantal aanvragen voor de gift is ver achtergebleven bij wat eerder werd
verwacht. Daarom heeft het Nationaal Rampenfonds besloten dat iedereen die
eerder de gift heeft aangevraagd nogmaals een bedrag van € 1.000 ontvangt.
In totaal gaat het nu dus om € 2.000 per getroffen huishouden.

Projectaanvragen
Naast de gift voor getroffen huishoudens, stelt het Nationaal Rampenfonds ook een deel
van het opgehaalde geld beschikbaar voor lokale projecten. Het gaat om projecten van
maatschappelijke organisaties (geen bedrijven) die schade hebben opgelopen door de
wateroverlast. Denk hierbij aan schutterijen, sportverenigingen, buurtverenigingen en
wijkcomités, ouderenbonden, kerkgenootschappen, enzovoorts. Projectvoorstellen
kunnen rechtstreeks bij het Nationaal Rampenfonds ingediend worden. Kijk voor meer
informatie op www.nationaalrampenfonds.nl bij het onderdeel projectaanvragen.

Indienen schade of kosten door
hoogwater tot 15 december
Het hoogwater van afgelopen zomer heeft gezorgd voor veel schade aan woningen en
bedrijven in het buitendijks gebied bij de Maas. In het binnendijks gebied moesten ook
een flink aantal bewoners evacueren. Zij hebben mogelijk kosten gemaakt, bijvoorbeeld
voor vervoer en opslag van spullen of huisvesting.
Melden bij de RVO
Heeft u schade opgelopen aan uw woning of bedrijf? Of heeft u kosten gemaakt door
het hoogwater? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van de
Rijksoverheid. Het kabinet heeft hiervoor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)
vastgesteld. U kunt uw schade en kosten voor deze regeling melden bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO). Ook als u geen ondernemer bent, kunt u hier uw schade
melden. Dit kan tot en met 15 december 2021.
Online of bellen
Ook als u nog contact hebt met uw verzekeraar over de schade, is het van belang dat u
zich uiterlijk 15 december bij de RVO meldt. Dit kan online op www.rvo.nl/wtsjuli2021.
Na 15 december is dit niet meer mogelijk.
Lukt het niet online? Neem dan contact op met de RVO via telefoonnummer 088 042 40 70.

Omgevingsvergunningen
Een aanvraag omgevingsvergunning die uiterlijk op 30 juni 2022 is ingediend,
wordt afgehandeld volgens de huidige procedure. Het is daarbij wel van belang dat
de aanvraag compleet is, zodat deze ook in behandeling genomen kan worden.
Na die datum wordt een aanvraag omgevingsvergunning behandeld volgens de
nieuwe procedure onder de Omgevingswet. Het kan gaan om bijvoorbeeld een
vergunning voor een verbouwing, een dakkapel of de bouw van een woning. Aan de
behandeling van omgevingsvergunningen verandert er de komende tijd dus nog
niets.

Dit betekent dat aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging tot 1 januari 2022
ingediend kunnen worden. Deze plannen kunnen nog afgehandeld worden volgens
de huidige procedure. Voor aanvragen die na 1 januari 2022 binnen komen, is dat in
principe niet meer mogelijk.
Werkwijze na 1 januari 2022
Op welke wijze kan een initiatiefnemer plannen realiseren in de overgangsperiode
tussen 1 januari en 1 juli? Dit kan via een aanvraag omgevingsvergunning voor een
buitenplanse afwijking. Deze kan ingediend worden tot 30 juni 2022. Het plan moet
dan wel concreter ingevuld zijn dan bij een bestemmingsplanwijziging. Daarnaast
kan een initiatiefnemer zijn plan alvast voorbereiden en uitwerken op basis van de
nieuwe standaarden onder de Omgevingswet. Het gaat dan om een omgevingsplan
in plaats van een bestemmingsplan. Als de voorbereidingen zijn doorlopen,
kan het plan direct na 1 juli 2022 ingediend worden en in behandeling worden
genomen.
Geen juridische gronden voor weigering
De gemeente heeft juridisch geen gronden om een bestemmingsplanwijziging te
weigeren die na 1 januari 2022 wordt ingediend. Omdat het ontwerp waarschijnlijk
niet voor 1 juli 2022 ter visie gelegd kan worden, moet de initiatiefnemer het plan
dan omvormen naar de nieuwe standaard van een omgevingsplan. Dit zorgt voor
meer werk en kosten voor een initiatiefnemer en een langere doorlooptijd.
Het advies aan initiatiefnemers is dan ook om voor 1 januari de aanvraag
bestemmingsplanwijziging in te dienen óf gebruik te maken van de twee andere
mogelijkheden. Welke optie voor u het beste is, is maatwerk. Heeft u plannen?
Neemt u dan contact op met de gemeente op telefoonnummer 077 – 306 66 66.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de Omgevingswet?
Kijk dan op www.peelenmaas.nl/omgevingswet.
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Partijen doen tal van voorstellen in ‘algemene beschouwingen’

Woningmarkt rode draad in begrotingsvergadering
Voorrang voor eigen inwoners, bouwkavels tegen gereduceerd tarief en beleggers de pas afsnijden: de gemeenteraad greep de behandeling van de begroting voor volgend jaar aan om allerlei
plannen in te dienen die de wooncrisis te lijf moeten gaan. Over de begroting zélf waren de meeste partijen meer dan tevreden, zo bleek tijdens de zogeheten ‘algemene beschouwingen’.
De beschouwingen worden gezien als een belangrijk moment in de kalender van de lokale
democratie. Des te vervelender was het dat vanwege corona de vergadering en de debatten niet
in de raadszaal, maar geheel online moesten plaatsvinden.
Voordat de bespreking van de begroting begon, was er een inspreker die gebruik maakte van
het spreekrecht. Gé Koopmans uit Maasbree hield daarin een bij vlagen emotioneel betoog
tegen het beleid van de overheid. Dat plaatst in zijn ogen niet-gevaccineerden buiten de
maatschappij.
Laatste begroting voor verkiezingen
Burgemeester en wethouders zijn heel tevreden over de begroting, de laatste voor de
verkiezingen van maart aanstaande. Portefeuillehouder financiën Paul Sanders (VVD) zei dat
de gemeente ruimte heeft om flink te investeren in de openbare ruimte (zoals wegen), en er is
ook geld voor o.m. sport, nieuwbouw/renovatie van scholen en gemeenschapsontwikkeling.
Ook kan er extra geld naar de algemene reserve, om voorbereid te zijn op tegenvallers in de
toekomst. De lokale lasten stijgen met gemiddeld 0,9% slechts minimaal. ‘Er ligt een goede
basis voor de volgende periode’, zei Sanders afgelopen dinsdag in de vergadering.

‘Keigoed’
Een ruime raadsmeerderheid deelde dat optimisme. Sanders’ eigen partij, de VVD, deed
geen moeite haar enthousiasme en trots te verbergen. ‘Het gaat keigoed met Peel en Maas’,
zei fractievoorzitter Teun Heldens over de begroting die ‘een en al goed nieuw uitstraalt’.
Wij wonen hier graag en genieten ervan als we door het dorp lopen en zien wat er de afgelopen
jaren allemaal verbeterd is.’ Coalitiepartner CDA sprak ook van een ‘prachtige begroting’, en in
de woorden van Lokaal Peel en Maas (coalitie) was het zelfs ‘een genot’. Oppositiefractie PvdA/
GroenLinks focuste wat minder op de cijfers en sloeg een andere toon aan. Volgens hen worden
in de begroting de grote vraagstukken van deze tijd nauwelijks benoemd, zoals de wooncrisis.
Zoals altijd grepen alle partijen (eenmansfractie AndersNu was door omstandigheden afwezig)
de algemene beschouwingen aan om eigen accenten te zetten of (meestal kleine) wijzingen in
de begroting voor te stellen. Daarbij kreeg het thema ‘wonen’ niet alleen bij PvdA/GroenLinks
veel aandacht.

aangedragen. Volgens Lokaal en ook de VVD focust de gemeente namelijk te veel op haar
eigen woonplannen en duurt dat vaak te lang. De tweede, ingediend samen met de VVD,
roept het college op om te onderzoeken of het mogelijk is mensen met een binding met
Peel en Maas gedurende zes maanden voorrang te geven bij het toekennen van bouwkavels.
Dat is volgens de indieners nodig omdat nu vaak mensen uit de Randstad of de regio
Eindhoven hogere biedingen kunnen doen.
Lokaal kwam ook nog met een (door alle andere partijen mee-ingediende) motie ‘duidelijke
overheidscommunicatie’. Volgens de partij is het in deze tijd van dreigende polarisatie meer
dan ooit van belang om goed uit te leggen waarom en hoe een overheid iets doet. Dat moet
ook in begrijpelijke taal. De motie roept o.m. op om bij alle communicatie de B1-norm
(eenvoudig Nederlands) te gebruiken.
In zijn beschouwing op de begroting zei fractievoorzitter Sander Janssen ook blij te zijn
met het reserveren van extra spaargeld om vervelende bezuinigingen in de toekomst te
vermijden. Zijn partij maakt zich verder wat zorgen om de voortgang van zelfsturing in de
dorpen. Uit een recente bijeenkomst van raad en dorpsoverleggen leidde Janssen af dat
de rolverdeling tussen dorp en gemeente niet altijd duidelijk is. Lokaal Peel en Maas deed
ook een handreiking naar het college n.a.v. berichten dat er grote werkdruk zou zijn onder
ambtenaren. Als dat zo is dan valt er met Lokaal Peel en Maas best te praten over extra
personeel, zei Janssen.

PvdA/GroenLinks
PvdA/GroenLinks (drie zetels) kwam meteen met drie moties rond het tekort aan betaalbare
woonruimte. Eén ervan roept het college op de juridische mogelijkheden te onderzoeken om te
voorkomen dat betaalbare woningen worden opgekocht door beleggers, die ze vervolgens voor
veel geld verhuren of doorverkopen. Een andere wil dat het college bij nieuwbouwprojecten
nadrukkelijker vastlegt dat er ook betaalbare woningen komen, o.m. door kavels te verkleinen.
Een derde PvdA/GroenLinks-voorstel was om bouwgrond in eigendom van de gemeente tegen
gereduceerd tarief beschikbaar te stellen voor betaalbare woningen.
Primowees had naast kritiek en eigen voorstellen overigens ook enkele positieve woorden voor
het college. Door ziekte en afwezigheid van enkele leden heeft het college een zware tijd achter
de rug. De fractie waardeert het dat door hard werk van burgemeester en wethouders het
besturen van de gemeente zo goed mogelijk is doorgegaan.

VVD
De VVD (vijf zetels) was dus enthousiast over de begroting, maar had niet alléén
maar lof voor het college. Ze kwam ook met haar bijna traditionele amendement
(wijzigingsvoorstel) rond de gemeentelijke belastingen. Ze wil dat de voorgestelde OZBverhoging (2%) wordt geschrapt. ‘Met een overschot van 3,2 miljoen op de begroting kun
je niet met droge ogen beweren dat een belastingverhoging nodig is’, zei fractievoorzitter
Teun Helden. Hij verwees daarbij ook naar het coalitieakkoord uit 2018. Daarin staat dat
overschotten worden gebruikt voor belastingverlaging.
Net als Lokaal Peel en Maas is ook de VVD bereid om als het nodig is extra budget vrij
te maken voor meer ambtenaren. Maar dan vooral om bestemmingsplannen sneller af
te wikkelen en zo meer woningbouw gedaan te krijgen. Heldens zei ook dat er te vaak
nieuwbouwplannen worden afgeschoten op details. En soms hoort de VVD geluiden over
‘stroperige processen’, bijvoorbeeld in Baarlo, waar de woonbehoefte groot is.
De liberalen kwamen, samen met het CDA, ook nog met een amendement om de
waarderingssubsidies voor verenigingen te indexeren. De twee partijen dienden ook
een motie in om hetzelfde te doen met de topsportsubsidie voor Peelpush en Bevo.
Die indexering had jarenlang niet plaatsgevonden, waardoor verenigingen geld zijn
misgelopen.
Verder blijft de VVD mordicus tegen het de organisatie van de hulp bij het huishouden
door de ‘zelfsturende’ dorpen. Per 1 januari moet dat proefproject definitief worden,
maar het is volgens de VVD juridisch onhaalbaar en praktisch niet uitvoerbaar. Dat zorgt
voor veel onzekerheid bij zorgvragers, betoogde Heldens. In een motie vroeg de VVD dan
ook het plan te schrappen of te bevriezen, zodat de nieuwe raad erover kan beslissen.

Lokaal Peel en Maas
Ook in de bijdrage van Lokaal Peel en Maas (acht zetels) was met twee moties de nodige
aandacht voor de wooncrisis. Eén vraagt het college meer aandacht te geven aan mogelijk
snel te realiseren bouwlocaties in de dorpskernen die door de dorpen zélf worden

CDA
Ook het CDA (tien zetels) had bij de ‘prachtige’ begroting nog wel wat wensen en
kanttekeningen.
Samen met PvdA/GroenLinks diende de partij een amendement in voor eenmalig
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€400.000 extra voor het opknappen en vergroenen van schoolpleinen en speeltuinen in
2022. Dit komt bovenop het bestaande budget van € 150.000. Volgens het CDA past dit bij
de vorig jaar uitgesproken ambitie om ‘gezinsvriendelijkste gemeente van Nederland’ te
worden.
Het CDA kwam (weer samen met PvdA/GroenLinks) ook met een motie die het
gemeentebestuur oproept om mensen te helpen die te lijden hebben van de stijgende
energie- en voedselprijzen. Die hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld coulante omgang met
financiële bijstand of praktische adviezen.
De christendemocraten dienden met VVD en PvdA/GroenLinks ook nog een motie
‘elektriciteitsnet’ in. Die vraagt het college om bij netwerkbeheerder Enexis aan te
dringen het netwerk snel uit te breiden, zodat bedrijven die zonnepanelen op hun dak
willen hun stroom kwijt kunnen.
In zijn beschouwing vroeg fractievoorzitter Sandy Janssen het college verder nog naar de
plannen met vrijkomend maatschappelijk vastgoed, zoals scholen. En ook zijn partij bood
aan mee te willen denken over extra ambtenaren, met name bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling.
Tot slot vroeg Janssen nog om het aanhouden van de resterende 17,5 hectare te
ontwikkelen zonneweides. Een van de redenen is onduidelijkheid over de vraag hoe de
ruimte onder de panelen gebruikt kan worden voor landbouw of veeteelt. Volgens het
CDA wordt dat niet altijd geïnterpreteerd volgens de in Peel en Maas afgesproken regels.
Reactie wethouders
Nadat alle partijen hun beschouwingen en voorstellen hadden gepresenteerd, volgden
de reacties van het college en onderling debat.
Wethouder Sanders was als eerste aan de beurt. Hij antwoordde het CDA dat er
geen sprake meer is van nieuwe zonneweides. De resterende 17,5 hectare gaan
allemaal op aan kleinere plannen bij bedrijven, meldde hij. Het amendement
voor extra geld naar de schoolpleinen vond hij een goed voorstel. Naar aanleiding
van de motie ‘elektriciteitsnet’ zei hij dat Enexis al vaker heeft aangesproken op
capaciteitsuitbreiding. Maar de gemeente kan feitelijk niet veel meer doen dan het bij
elkaar brengen van ondernemers met plannen voor zonnepanelenplannen en Enexis.
Voorrang op woningmarkt
Sanders’ collega-wethouder Rob Wanten (CDA) ging in op de vele vragen en moties
rondom wonen. De gemeente doet wat ze kan in de inhaalslag om het woningtekort
te verkleinen, zei hij, ‘maar de woningmarkt is complex en de gemeentelijke invloed
is gering.’ Met de woonagenda die per dorp is opgesteld heeft de gemeente nu wel
goed inzicht in de woonbehoefte en de kansrijkheid van plannen, zei hij. Vrijkomend
maatschappelijk vastgoed wordt in die woonagenda meegenomen.
De Lokaal/VVD-motie over voorrang op de woningmarkt voor mensen met een binding
met de gemeente leek Wanten juridisch kansloos. Volgens Wanten is het enige dat
wél kan – en wat nu al gebeurt – dat er eerst lokaal wordt geadverteerd. VVD’er Teun
Heldens en Henk Boots (Lokaal Peel en Maas) noemden echter voorbeelden van
gemeentes waar dit beleid wél al zou bestaan. Het CDA had echter ook zijn twijfels en
Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) vroeg zich af of zo’n beleid überhaupt wel wenselijk
is: ‘Mensen van buiten kunnen ook waardevol zijn; je moet je niet opsluiten in je eigen
dorp.’
Verbod beleggers
De strekking van een andere Lokaal/VVD-motie (meer inbreng van dorpen in de
woonplannen) verwierp Wanten, want ‘dat doen we al’. Datzelfde vond hij van twee PvdA/
GroenLinks moties, te weten die over het stimuleren van meer betaalbare (huur)woningen
en de motie over gereduceerde tarieven voor gemeentelijke bouwgrond. Anders was het
met de motie ‘verbod opkoop woningen door beleggers’ van PvdA/GroenLinks. Wanten
was daarover positief, mede door een wetswijziging per 1 januari die dit mogelijk maakt.
Hij zei dat in regionaal verband onderzocht gaat worden hoe dit het beste kan worden
aangepakt. Die toezegging was voor PvdA/GroenLinks voldoende om de motie in te
trekken. Overigens merkte Wanten nog op dat voor het realiseren van woningen in het
middensegment, beleggers wel degelijk een positieve bijdrage kunnen hebben.
‘Zelfsturing vraagt onderhoud’
Wethouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas), gedeeltelijk terug van ziekteverlof,
ging in op de zorg in haar eigen fractie over onduidelijkheid rond zelfsturing.
Mestrom zei dat de rolverdeling dorp-gemeente wel degelijk is vastgelegd en
beschreven, maar dat het wellicht goed is om daar bij de start van de nieuwe raad
nog eens uitgebreid bij stil te staan. ‘Zelfsturing vraagt altijd aandacht en onderhoud;
enerzijds door maatschappelijke ontwikkelingen, maar er zijn door de jaren hen ook
wisselingen bij de mensen in de dorpen en in onze eigen organisatie.’
Het amendement en de motie over respectievelijk het indexeren van de
waarderingssubsidies voor verenigingen en de topsportbijdrage vond Mestrom
sympathiek, en ze stelde zelfs voor om het breder te trekken. Ze deed de suggestie
voor een notitie waarin ook individuele topsporters meegenomen worden in dit
waarderingsbeleid.
Kritiek op VVD
De VVD-motie om de hulp bij het huishouden weg te halen bij de dorpen, werd door
Mestrom ontraden. Ze zei dat ze de vrijdag ná de vergadering (19 november) om tafel zou

www.peelenmaas.nl
gaan met de zorgorganisaties en de ‘raad van belanghebbenden’ (de dorpen). Geert Segers
(VVD) zei daarop bereid te zijn de motie aan te houden tot de volgende raadvergadering.
Het inbrengen van dit onderwerp zorgde voor irritatie bij andere fracties. Raf Janssen
(PvdA/GroenLinks) verweet de VVD ‘onrust zaaien’. Lon Caelers (CDA) wees erop dat de
gemeenteraad eerder dit jaar al heeft besloten om deze vorm van zorg bij de dorpen te
laten, maar dat de VVD ‘telkens mogelijkheden blijft aangrijpen om hierover een negatief
beeld te creëren. Dat is respectloos naar de dorpen toe en schadelijk voor degenen die iets
heel moois opgebouwd hebben.’ Ook Saskia Vervoort (Lokaal Peel en Maas) zei dat het
‘zorgen voor elkaar’ in zijn huidige vorm prima verloopt. Ze zei ook goede hoop te hebben
dat de juridische en belastingtechnische problemen die nu spelen, opgelost kunnen
worden.
Geen extra personeel
De in oktober aangetreden wethouder John Timmermans (CDA) reageerde op de CDAPvdA/GroenLinks-motie over coulant omgaan met mensen die financiële problemen
krijgen door de gestegen voedsel- en energieprijzen. Volgens hem is dat ook nú al beleid
bij de gemeente en Vorkmeer, bijvoorbeeld door het inzetten van schuldhulpverlening.
Burgemeester Wilma Delissen tenslotte vond het aanbod van diverse fracties om mee te
denken over eventueel extra personeel ‘sympathiek’, maar nog niet nodig. ‘Maar mocht
dat in de nabije toekomst wél aan de orde zijn, dan zullen wij bij u terugkomen.’
Naar aanleiding van de motie ‘duidelijke overheidscommunicatie’ zei ze dat daarvoor in de
ambtelijke organisatie al veel aandacht is. Zo zijn er taaltrainingen en heeft iedere afdeling
een taalcoach. ‘Ik zie de motie dan ook als steun voor de ingeslagen weg.’

Stemming
Aan het eind van de vergadering werden eerst de ingediende amendementen (wijzigingen
in de begroting) in stemming gebracht. Het VVD-voorstel om de OZB-verhoging te
schrappen kreeg geen enkele steun. Het wijzigingsvoorstel voor vier ton extra voor
schoolpleinen en speeltuinen haalde het daarentegen ruim, met alleen de VVD tegen.
De indexering van de waarderingssubsidies voor verenigingen werd met algemene
stemmen aangenomen. De fractie PvdA/GroenLinks had nog een wijzigingsvoorstel
ingediend om de verblijfsbelasting voor arbeidsmigranten en ‘overige onderkomens’
(toeristen, campinggasten e.d.) gelijk te trekken naar € 1,20. Dat kreeg met 9 stemmen
voor en 15 tegen onvoldoende steun. Voor oppositiepartij PvdA/GroenLinks was dat
evenwel geen reden om tégen de (ietwat gewijzigde) begroting te stemmen. Die werd dan
ook unaniem aangenomen.
Moties
Tot slot werden nog acht moties in stemming gebracht. De moties ‘duidelijke
overheidscommunicatie’, ‘elektriciteitsnet’ en ‘indexering topsportbijdrage’ werden
met algemene stemmen aangenomen. De motie ‘Gevolgen oplopende energie- en
voedselprijzen’ werd ook aangenomen, met alleen de VVD en twee Lokaal-raadsleden
tegen.
VVD en Lokaal Peel en Maas hadden samen nét genoeg stemmen om de motie
‘Voorrang bij bouwkavels’ aangenomen te krijgen. De PvdA/GroenLinks-motie over
meer betaalbare (huur)woningen haalde het ook, met steun van het CDA en een deel
van Lokaal Peel en Maas. Een andere PvdA/GroenLinks-motie, om gemeentegrond
tegen gereduceerd tarief beschikbaar te stellen, kreeg alleen steun van enkele Lokaalraadsleden en haalde het niet.
Het Lokaal-voorstel voor meer aandacht voor lokaal aangedragen bouwlocaties
in de dorpen, kreeg een ruime meerderheid. Alleen PvdA/GroenLinks was tegen.
Raf Janssen zei lokaal aangedragen plannen ‘natuurlijk helemaal te steunen’, maar
de partij vindt dat de gemeente éérst duidelijk beleid moet maken over betaalbare
woningen.
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Lokaal Peel&Maas

Waar geven we volgend jaar geld aan uit
Er zijn twee vergaderingen in het jaar waarbij we al ’s middags beginnen te vergaderen. 16 november was dit de vergadering
om te besluiten waar we volgend jaar geld aan uitgeven en waar dat geld vandaan komt: de begrotingsvergadering. In de
gemeente Peel en Maas hebben we het huishoudboekje goed voor elkaar. De begroting was dan ook een genot.
We hoeven niet te bezuinigen en kunnen geld
uitgeven aan zaken die nodig zijn en soms ook
leuk zijn. Ook stijgen de gemeentelijke belas
tingen niet al te hard. In onze toelichting op
de begroting, de algemene beschouwingen,
hebben we het onder andere gehad over de
investeringen. Die vonden wij allemaal goed.
Zo komt er bijvoorbeeld een nieuwe brug tus
sen Beringe en Meijel. Ook hebben we het

VVD Peel en Maas

gehad over zelfsturing en de dorpsoverleggen.
Als gemeenteraad en dorpsoverleggen moeten
we vaker met elkaar in gesprek. Aandacht voor
wonen is superbelangrijk. Daarnaast kwam
zorg, gezondheid en duurzaamheid voorbij in
ons verhaal. Wederom hebben we aandacht
gevraagd voor de verharding in de maatschap
pij en de uitgesproken voor- en tegenstanders
van ideeën en regels. Hier maken wij ons echt

Fractie

Begroting

Het gaat keigoed in Peel en Maas. Onze voorzieningen zijn van een buitengewoon goed niveau en er is
voldoende en goede ruimte om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Ook deze begroting straalt
een en al goed nieuws uit en we investeren volgend jaar bijna 15 miljoen euro in infrastructuur. Hier
zijn we als VVD zeer gelukkig mee zijn.
erover eens zijn dat er gebouwd
moet worden in onze gemeente.
Maar nu moet er daadwerke
lijk actie komen. Het volgende
bestemmingsplan moet al klaar
zijn op het moment dat het beton
van de fundering van een oud
plan gestort wordt. En als je dan

Met deze woorden begon onze
fractievoorzitter de beschouwin
gen. Want wij zijn optimisten bij
de VVD en kijken vooral naar hoe
we onze gemeente nog mooier
kunnen maken. We hebben aan
dacht gevraagd voor het woning
tekort. We zijn blij dat we het

CDA Peel en Maas

zorgen over. Dit zet mensen tegen elkaar op en
voor begrip voor elkaars standpunten is geen
ruimte. Ons volledige verhaal staat op onze
website. Naast ons begrotingsbetoog hebben
we eveneens een aantal moties ingediend.
Collega Henk Boots vertelt u volgende week
graag over deze moties.

eenmaal woont, wil je ook dat je
belastinggeld goed besteed wordt.
Voor de VVD zijn belastingverho
gingen alleen aan de orde als ze
nodig zijn. Helaas kregen we geen
steun van de andere partijen om
de OZB-belasting dit jaar niet te
verhogen. Wel hebben we middels

een motie en amendement ervoor
gezorgd dat de topsportbijdrage
en de waarderingssubsidie voor
al die verenigingen, stichtingen
en vrijwilligersorganisatie die zo’n
belangrijke functie in onze samen
leving hebben met terugwerkende
kracht wordt geïndexeerd. Als laat
ste hebben we onze zorgen geuit
over de weer aangescherpte coro
namaatregelen voor onze onderne
mers en inwoners en onze zorgen
over de zelf verzonnen, juridisch

niet haalbare, constructie voor
hulp in de huishouding.

Fractie

Waarderingssubsidie verenigingen
Verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties zijn het cement
van de samenleving. Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen meetelt en mee kan doen. Verbinding en onderlinge betrokkenheid zijn het
bestaansrecht van deze organisaties. Je inzetten voor een ander lijkt
voor velen een vanzelfsprekendheid. Bij verenigingen zorgen vrijwilligers ervoor dat jeugd samen kan sporten, naar Jong Nederland kan,
muziek kan maken, et cetera. Ook zorgen vrijwilligers ervoor dat
dorpsoverleggen kunnen functioneren, dat senioren elkaar ontmoeten bij de KBO, de dorpsontmoeting en ga zo maar door.
Al deze vrijwilligersorganisaties
moeten kunnen rekenen op een
gemeente die hen steunt en waar

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

deert bij de uitvoering van de werk
zaamheden. Daarom krijgen alle
verenigingen en vrijwilligersorgani

dexeerd en dat het bedrag dat deze
organisaties nog te goed hebben in
2022 extra wordt uitgekeerd. Daarna
zal de indexering eens per vier jaar
plaatsvinden.
Het CDA heeft deze aanpassing op de
begroting mee ingediend en 100 pro
cent gesteund.

Lon Caelers-Bos en Ellis Kempeners

Duidelijke taal voor eerlijke politiek

Er zijn te weinig woningen. Dus roepen alle partijen dat er meer gebouwd moeten worden. Wij roepen dat
ook. Maar wij zeggen er nadrukkelijk wel één ding bij: er moeten eerst en vooral woningen gebouwd
worden voor mensen met een kleine of normale portemonnee. Dat gebeurt niet als de woningbouw aan de
markt wordt overgelaten, wat de VVD alsmaar roept.
De markt bouwt alleen voor
koopkrachtige vraag en winst.
Daarom willen wij dat de gemeente
de regie pakt en voorrang geeft aan
woningbouw voor mensen met niet
zoveel geld. De andere partijen in de
raad durven die keuze niet te maken.
Ze verbergen dat achter onduide

saties in Peel en Maas een waarde
ringssubsidie. Echter, het budget is
vanaf 2012 ongewijzigd gebleven.
Dit doet naar onze mening geen
recht aan al onze vrijwilligersorgani
saties.
Bij de begrotingbehandeling van 16
november is door de gehele raad een
amendement aangenomen, waarin
is besloten dat de waarderingssu
bidie voor verenigingen, stichtin
gen en vrijwilligersorganisaties met
terugwerkende kracht wordt geïn

lijke taal. Neem het voorbeeld van
woningbouw op een perceel bij de
school in Meijel. Ons voorstel was
dat de gemeente dat perceel tegen
gunstige voorwaarden beschikbaar
stelt voor de bouw van betaalbare
huurwoningen. In plaats van dit
voorstel te steunen, kwamen VVD,

CDA en Lokaal Peel en Maas met
het voorstel op dit perceel “wonin
gen te bouwen die voorzien in de
woningbehoefte van doelgroepen uit
onze eigen gemeente” en hiervoor
in zee te gaan “met de partij wiens
voorstel de beste balans oplevert
tussen enerzijds de maatschappe

lijke behoefte op woningbouwge
bied en ook de financiële opbrengt
voor de gemeente”. In gewone taal
staat hier: op deze plek kunnen voor
alle groepen woningen gebouwd
worden, als dat maar genoeg geld
oplevert voor de gemeente. Je hoeft
geen profeet te zijn om te voorspel
len dat dit geen woningen zullen zijn
die betaalbaar zijn voor mensen met
weinig geld. Als je bij woningbouw
niet kiest voor medeburgers met een
kleinere beurs, zeg dat dan eerlijk.

Het is een keuze waar wij het niet
mee eens zijn, maar het is wel duide
lijk. Dan weten mensen ook waar ze
aan toe zijn. Dat is beter dan het poli
tiek gepraat met meel in de mond.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energiepeil, Vermoeidheid, Stress,
Herstel na Ziekte, Overgangsklachten,
Pijnklachten en Blessures

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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Geplukt

Laura Lustermans-Paling Helden
Ze houdt van praten, voorlezen, van muziek en dansen. Ze is een zelfstandige vrouw die al dertig jaar in Helden
woont. Nog even en dan verhuist ze naar Brabant. Deze week wordt Laura Lustermans (65) uit Helden geplukt.

zoals met zijn verjaardag en sterfdag.
Of soms in het weekend, als anderen
met hun partner iets ondernemen.
Ik heb weleens nieuwe relaties gepro
beerd, maar dan ergerde ik me al snel.
Ik ben waarschijnlijk te kritisch”, lacht
Laura. “Nu pas merk ik hoe sterk mijn
man eigenlijk was. Dat ik alleen ben,
vind ik nu wel oké. Ik weet dat ik het
goed kan en positief in het leven sta.
Daar ben ik blij mee.”

Voorleesvrijwilliger

Laura is geboren in Utrecht, waar
ze opgroeide met een oudere en
jongere broer. Tijdens haar eerste
studie verhuisde ze naar Leiden om
er samen te wonen met haar toen
malige vriend. Na haar studie gaf
ze les in Voorburg. Maar toen haar
relatie na tien jaar uitging, gooide
ze het roer om. “Iedereen heeft
wel zo’n moment in het leven dat
je denkt ‘wat nu’”, zegt Laura.
“Voor mij was dit zo’n moment.” Ze
besloot op 29-jarige leeftijd naar
Maastricht te verhuizen en aan de
studie gezondheidswetenschap
pen aan de universiteit te begin
nen. Daar stortte ze zich in het
studentenleven dat ze nooit had
gehad. “Ik begon opnieuw en deed
wat ik graag wilde. Ik sloot me
aan bij een studentenvereniging
en had er de tijd van mijn leven.
Ik ging veel uit, maar was ook een
serieuze student.” Bij diezelfde
studentenvereniging leerde ze haar
man kennen en nog tijdens haar
studie gaven de twee elkaar het
ja-woord. Na zes jaar mocht Laura
haar diploma ophalen, het was

toen vijf weken voor de uitgerekende
datum van hun tweede kind. “Ik kan
het me nog zo goed herinneren dat
ik hoogzwanger de trappen van de
aula afliep om mijn bul in ontvangst
te nemen. Ik moet altijd lachen als ik
eraan terugdenk.”

Sterk
Laura en haar man waren inmiddels
naar Helden verhuisd, omdat haar
man in de buurt een baan kreeg.
Terwijl hij gemiddeld 70 uur per week
werkte, zorgde Laura voor hun drie
kinderen en deed ze het huishouden.
Daarnaast hadden ze een hond, kat
ten, vogels, cavia’s en een hamster.
“Het was net een dierentuin. Maar dat
ik thuisbleef en voor alles en iedereen
zorgde, dat ging vanzelf. Ik heb nooit
meer iets met mijn tweede studie
gedaan. Het bleek dat ik het helemaal
niet leuk vond om met cijfertjes bezig
te zijn. Ik heb één sollicitatie de deur
uit gedaan. Ik grap altijd dat ik heb
gestudeerd om huisvrouw te worden”,
lacht Laura.
Ondanks het drukke werkschema
van haar man, maakten de twee in

het weekend tijd voor elkaar vrij. “De
weekenden en vakanties waren hei
lig. We gingen meestal met de cara
van naar Zuid-Frankrijk of Spanje. De
vakantie begon al vanaf het moment
dat we de auto instapten. Ik heb er
goede herinneringen aan.” Net toen
haar man zei eerder dan zijn 65e met
pensioen te willen gaan om meer tijd
voor zijn gezin te hebben, ging het
mis. Er werd kanker bij hem geconsta
teerd en hij overleed binnen een half
jaar. Hij was 47, Laura 52 en de kinde
ren hadden de puberleeftijd. “Het was
een heftige periode. Gelukkig heb ik
familie en vriendinnen die me er door
heen hebben gesleept. Het verdriet
steekt nog altijd weleens de kop op,

In de tijd die ze over had, nadat haar
kinderen uit huis gingen, heeft Laura
zich in het culturele en vrijwilligersle
ven gestort. Ze houdt van muziek en
dansen en heeft dan ook vijf keer in
musicals in Panningen meegespeeld.
Daarnaast houdt ze van praten, al zegt
ze het zelf, en heeft de afgelopen vijf
jaar als presentatrice van nieuwspro
gramma op het radiostation en ach
ter de schermen van Omroep Peel
en Maas gewerkt. Met Kerst gaat ze
nog één keer met de omroep op pad,
om verrassingsontbijtjes bij inwoners
langs te brengen. “Het is voelt een
beetje zoals het tv-programma ‘Hello
Goodbye’, ik vind het geweldig om te
doen.”
Laura is ook mantelzorger geweest
bij mensen met dementie. Het zorgen
voor anderen is iets waar ze voldoe
ning uit haalt, net zoals uit voorle
zen. Ze is vanuit de bibliotheek Maas
en Peel voorleesvrijwilliger geweest.
“Tot voor kort heb ik jarenlang bij de
dagbesteding in ‘t Kerkeböske voor
gelezen aan ouderen. Ik las graag ver
schillende korte verhalen voor, zoals
sprookjes, actualiteitenverhalen over
bijvoorbeeld het milieu, de natuur
of een gedichtje van Toon Hermans.
Ik las de verhalen niet in een rie

del voor, maar gebruikte hoge en
lage stemmen én stopte tussendoor
om vragen te stellen aan de luiste
raars. Ook de jaarlijks terugkerende
Nationale Voorleeslunch was altijd erg
leuk. Om dan op verschillende dag
voorzieningen binnen de gemeente
hét verhaal te mogen voorlezen.
Onlangs ben ik met alle vrijwilligers
werk gestopt omdat ik volgend jaar
naar Brabant verhuis.”
Laura verhuist naar Nuenen, waar haar
jongste zoon met zijn vrouw en het
kleinkind van Laura wonen. “Mijn hui
dige huis heeft vijf slaapkamers en
mijn kinderen zijn het huis uit. Het is
te groot. De andere twee kinderen
wonen in Nijmegen en Denemarken.
Ik heb niet zoals vele Limburgse
families mijn familieleden om de
hoek wonen, dus verhuis ik naar een
nieuwbouwhuis mét tuin in Nuenen,
zodat ik vaak op mijn kleindoch
ter kan passen. Ik wilde niet in een
appartement wonen. Ik heb een tuin
nodig, want ik ben gek op de natuur.”
Het huis opruimen en spullen sorte
ren valt Laura nog zwaar. “Ik heb echt
ieder knutselwerkje van mijn kinderen
van vroeger bewaard. Dan vraag ik of
ze het nog willen hebben en krijg ik
als antwoord van de jongens ‘ach nee
gooi die hele zak maar weg’. Dat doet
toch een beetje pijn. Mijn dochter is
daar wat milder in. Maar zij woont in
Denemarken, dus voor haar moet ik
de zak laten liggen tot ze in december
op bezoek komt.” Voor de komende
maanden heeft Laura in elk geval nog
een heel project voor de boeg, maar
het is voor een goed doel. “Ik ben in
elk geval klaar voor een nieuwe frisse
start.”

Puzzel
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15-vragen aan

Emma Zelen Egchel
Welk muzieknummer zou je aan iedereen
willen aanraden?
Ik zou ‘Rollercoaster’ van Danny Vera en ‘Egchels
Geveul’ van Danny Gommans aanraden.
Rollercoaster omdat dit liedje is gedraaid op de
begrafenis van mijn oom Edwin, die afgelopen
oktober is overleden. Hierdoor heb ik er een fijne
herinnering aan. En ‘Egchels Geveul’ eigenlijk puur
omdat het een leuk nummer is.

Hoi

Wat deed je als kind het liefst?
Naar de kinderboerderij gaan met mijn familie om
al de dieren te voeren en te aaien. Nu hebben we
zelf allemaal dieren zoals kippen, pony’s, schapen,
katten, pauwen en een kalkoen.

Wat zou je graag nog willen leren in je leven?
Dingen die ik op school graag nog zou willen leren
zijn Duits, scheikunde en natuurkunde. Verder zijn
er nog heel veel dingen die ik graag wil leren,
maar kan er nu niet specifiek een opnoemen.

Als je nog maar één serie zou mogen kijken,
welke zou je kiezen?
Ik kijk bijna geen series, ik kijk liever films omdat
deze sneller een begin en einde hebben, anders
heb ik het gevoel dat ik moet blijven kijken.
Maar als ik dan toch moet kiezen voor een serie
dan kies ik voor Flikken Maastricht.

Met welke bekendheid zou jij je leven willen
ruilen?
Ik zou met niemand willen ruilen, omdat het me
niet leuk lijkt om beroemd of bekend te zijn.

Heb je een verborgen talent?
Nee, eigenlijk niet. De dingen die ik kan, daar
weet iedereen van en ik ben blij met wie ik ben.

Naam:
Leeftijd:
School:

Emma Zelen
12 jaar
Agora buurtcollege
Maas & Peel
Woonplaats: Egchel

Wat voor reis zou je ooit willen maken?
Ik zou naar Chili of Australië willen, omdat ik
nieuwsgierig ben hoe daar de cultuur, de zee
en de dorpen zijn. Maar ik zou niet alleen willen
gaan, maar bijvoorbeeld met mijn familie.

Als je naar een ander tijdperk zou kunnen
reizen, waar zou je dan heen gaan en
waarom?
Eigenlijk nergens, 2021 vind ik wel prima. Ik hoef
niet per se terug of vooruit in de tijd.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Vrijdagavond ga ik altijd op tijd naar bed, want op
zaterdag sta ik vroeg op om naar het paardrijden
te gaan bij de manege ‘t Ross in Kessel. Op zater

dagavond vind ik het leuk om lekker op de bank
te zitten en samen met pap een goede film te kij
ken, met wat lekkers zoals chips of chocolade.

Wat is jouw droomberoep?
Ik heb eigenlijk nog geen idee wat ik later zou
willen worden. Daar moet ik eerst nog lang over
nadenken.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Ik heb mijn beste vriendin ontmoet via mijn moe
der. Zij is vriendinnen met de moeder van mijn
vriendin. Ik ken haar dus al sinds mijn geboorte.
We hebben samen op basisschool de Kemp geze
ten in Egchel en zitten nu samen op de middel
bare school in Panningen. Ik hoop dat wij voor
altijd vriendinnen blijven.

Wat is de laatste foto die je hebt gemaakt?
Mijn laatste foto heb ik in Madurodam gemaakt.
Daar was ik voor school met een paar andere
leerlingen om de Week van Respect te openen.
Dit was supervet.
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Heb je een vaste bestelling bij de frietkraam
of wissel je steeds?
Ik heb geen vaste bestelling, maar de minimix
vind ik wel erg lekker.

Wat was het laatste boek dat jij heel erg leuk
vond?
Vroeger heb ik alle boeken van Manege de
Zonnehoeve gelezen. Dit vond ik erg leuke boek
jes. Op dit moment lees ik niet veel boeken,
alleen strips en dan specifiek de Penny.

Wat is je favoriete plekje thuis?
Ik heb niet echt een favoriete plek. In huis ben ik
graag in de woonkamer op de bank of boven op
mijn eigen slaapkamer. Op mijn slaapkamer kan ik
even alleen bezig zijn met creatieve dingen zoals
verven. Als ik niet binnen ben dan ben ik buiten
bij alle dieren.

Tekst: Maud van den Bekerom
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Column

De mist
Iedere avond en iedere
ochtend verbaas en verwonder ik me weer over de mist
die er hangt. Een dikke wit
gekleurde laag die de wegen
bedekt en mijn zicht beperkt.
Het groot licht aanzetten in
de auto is vrijwel zinloos.
Je staart, en het enige gevolg
van deze actie is dat je blik
zich opvult met nog meer
mist.
Je kent de weg wel en toch
voelt het als een onbekend ter
rein. De weg, zoals die normaal
gesproken deel uitmaakt van
je routine, heeft een andere
uitstraling. Het witte wolken
veld waar je je in bevindt heeft
iets mysterieus, iets misschien
zelfs onheilspellend. Iets waar
je je niet op kunt voorbereiden
op wat je aan gaat treffen in
deze witte oase aan lucht. Je
bent omringd door dauwdrup
peltjes. Je bent omringd door
een kilte. Verlangend naar je
bestemming, zet je door. Je
weg voortzetten door deze
koude sfeer. Je af te vragen,
met twijfel over het antwoord,
waar komt er een einde aan
deze mist? Waar ontsnap ik uit
deze mist, hoe bevrijd ik mezelf
uit deze kou? Antwoorden op
deze vragen zullen je je niet
gegeven worden. Je bent ook
niet op zoek naar deze ant
woorden. Je bent op zoek naar
je bestemming. Je bestemming
waar je beschut bent tegen
de mist. Je bestemming waar
je omringd gaat worden door
warmte. Omringd door liefde.
Thuis. Thuis waar je je kunt ver
stoppen voor de mist door je
in een warme deken te wikke
len. Waar de kou geen grip op
je kan krijgen. Waar het pret
tiger voelt je te bevinden, dan
buiten te moeten zijn. Je volgt
de weg over bekend terrein, je
eigen straat. Wetende dat je
bestemming binnen bereik is.
Nog even en je ziet een huis
verlicht in de verte. Daar moet
je zijn. Daar wil je zijn.

Mirthe
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Eerste thuiszege VC Kessel
VC Kessel dames 1 kreeg zaterdag 20 november Somas/Activia uit
St. Anthonis op bezoek. De eindstand kwam op 3-1, voor coach Nico
Maessen een wedstrijd om tevreden over te zijn.

De Kesselse dames kwamen goed
uit de startblokken en pakten een
kleine voorsprong, die ook omgezet
werd in setwinst bij 25-21. Set twee
verliep andersom, met een kleine
voorsprong voor Activia, echter
kwam Kessel steeds weer dichterbij.
Bij een achterstand van 22-24 ser
veerde Rebecca Sieben Kessel naar
25-24, maar pas bij 28-26 kon Kessel
de set binnenhalen.

Door een goede servicebeurt van
Marloes Wolters stond er in de
derde set al snel 12-0 op het score
bord en deze voorsprong werd niet
meer afgegeven en de derde set
werd met 25-12 gewonnen. De laat
ste set bleef tot het einde span
nend, maar deze ging uiteindelijk
verdiend naar Activia bij 23-25.

Een matig VC Olympia dames 1 wint in
Maastricht met 1-3
VC Olympia beschikt dit seizoen niet over een al te brede selectie en zaterdag 20 november moesten de dames
zonder Inge en Jaydee afreizen naar Maastricht. Gelukkig kon het eerste team rekenen op Kayleigh van
dames 2. Het team won met 1-3.
Voordat iedereen opgewarmd was
bij de verwarming, begon Olympia
in de koude hal aan de wedstrijd.
De Panningse formatie starten statisch.
Waar normaliter Olympia verdedigend
vaak uitblinkt, was dit juist waar ze aan
de start van de wedstrijd tekort scho
ten. Ballen vielen te makkelijk op de
vloer en speelsters in het veld keken
elkaar aan in plaats van de bewe
ging naar de bal in te zetten. Met een
servicereeks van een goed spelende
Teddy maakte Olympia uiteindelijk het
verschil en liep halverwege de set uit
waardoor de set nog ruim gewonnen
werd. In set twee zat er meer energie
in het volleybalspel van de ploeg uit
Panningen. Lian, die de gehele wed

Tekst: volleybalvereniging VC Olympia

Wij zijn op zoek naar jou!

Tractorchauffeur
Medewerker
Beregening

Zaterdag
4 December
9:00 – 12:00

Medewerker
Vollegrond
Teeltmedewerker
Kas

Kempweg 15
Meterik

www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures
Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Holland |  +31 77 3982430 |  +31 77 3985831 |  info@dekemp.nl

Nu al genieten van de mooiste kerstartikelen tegen
lage prijzen i.p.v. wachten tot de uitverkoop na kerst!
De kerstsupermarkt maakt het waar.

Kerstsupermarkt

Tekst: Mat Nellen
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✓ Meer dan 2.000 verschillende artikelen
✓ 750 artikelen goedkoper dan € 2.00

Herpertz Bevo Hc kiest voor
interim coachkoppel

Geen
verplichte r
aa
routing, m
ru
r
lekke im
winkelen.

✓ De collectie van 2021,
dezelfde als uw reguliere tuincentra
✓ Goedkoper dan reguliere tuincentra

Herpertz Bevo Hc gaat de technische staf van Heren 1 tijdelijk
aanvullen met trainer Danny van Katwijk. Bewust kiest het
bestuur voor een interne oplossing. Voorzitter Amhaouch:
“Die interne oplossing geeft rust en ruimte voor spelers en technische staf om te bepalen waar ze staan en wat ze nodig hebben voor
de toekomst.”

Lever deze advertentie in op ma t/m vrij en ontvang

✃

Danny en Lambert hebben al meer
dere keren gezamenlijk teams onder
hun hoede gehad, met de nodige
successen. Ook een interim invulling
is voor dit duo niet onbekend. Voor
het bestuur is het belangrijk dat
beide interim coaches clubmensen
zijn, met een groot Bevo-hart.

Accountmanager

Open
Banendag!

✃

Hurry Up op een gegeven moment
een voorsprong van acht doelpun
ten. Herpertz Bevo HC kwam sterk
terug mede door de veertien doel
punten van Jeroen van den Beucken.
Herpertz Bevo HC kwam terug tot
33-22, maar de verdiende gelijkma
ker bleef uit. Er had meer ingezeten.
De ploeg heeft tot de laatste minuut
geknokt voor een positief resultaat.
Herpertz Bevo HC heeft toekomst.
De ploeg zal zijn doelen moeten bij
stellen en zich moeten focussen op
de nationale kampioensstrijd en de
nationale beker. In de wedstrijden in
de BeNeleague kan Herpertz Bevo
HC zich ontpoppen als luis in de pels
van de topploegen. Te beginnen
zaterdag 27 november tegen Pelt in
Neerpelt.

Sales Support
Coördinator

Kom langs op onze

Herpertz Bevo HC is er zaterdag 20 november niet in geslaagd in
Zwartemeer haar zegereeks voort te zetten. Na een 20-15 achterstand bij rust ging Herpertz Bevo HC met 38-35 ten onder.

De afgelopen week heeft het
bestuur diverse gesprekken gevoerd
met assistent coach Van Berlo en
de spelersraad van Heren 1 over de
opvolging van Jo Smeets. Zowel het
bestuur, technische staf als de spe
lersgroep zijn blij met deze prakti
sche invulling.

en speelde wisselvallig. Momenten
met weinig variatie en lef, werden
afgewisseld met knap verdedigend
werk en druk vanaf de servicelijn.
Gelukkig waren de goede momenten
genoeg om ook de laatste set over de
streep te trekken. Gezien de krappe
selectie en het matig getoonde spel,
een nette overwinning. Volgende
week speelt de het eerste team van
Panningen weer een thuiswedstrijd.
De ervaren dames van Nuvoc komen
op bezoek. Helaas is publiek niet
toegestaan, maar zal Olympia zor
gen voor een livestream op hun eigen
Facebookpagina.

Tekst: Anouk Rutten, VC Kessel

Herpertz Bevo HC onderuit bij
Hurry Up

Het was een hectische week
voor de spelers en technische
van Herpertz Bevo HC geweest.
Eerst werd na 4,5 jaar afscheid
van hoofdcoach Jo Smeets geno
men en vervolgens werden assis
tent-coach Lambert van Berlo
en assistent-coach van heren 2
Danny van Katwijk aangesteld als
nieuwe hoofdcoaches ad interim.
Zij gaan voorlopig heren 1 leid
den. Ondanks alle perikelen begon
Herpertz Bevo HHC goed aan de
wedstrijd in Zwartemeer. De ploeg
nam brutaal met 6-2 de leiding.
In de loop van de eerste helft slo
pen er zowel defensief as offen
sief foutjes in het Panningse spel.
Daarvan profiteerde de thuisclub,
zeker in de slotfase van de eerste
helt, waardoor Hurry Up kon uit
lopen tot 20-15. Na de pauze nam

strijd uitstekend verdedigende, haalde
vrijwel alle ballen van de vloer en Tessa
kon met gemak langs de lange blok
kade slaan op het midden. Met een
verschil van tien punten werd het 0-2 in
het voordeel van Panningen. VC Jokers
moest set drie winnen om nog zicht te
houden op wedstrijd winst. Met deze
instelling leek de thuisploeg aan de
derde set te beginnen. VC Olympia kon
niet hun gebruikelijke niveau halen,
aanvallend werd er te weinig gevari
eerd en met te weinig lef gespeeld. Dat
zorgden er uiteindelijk voor VC Jokers de
spanning in de wedstrijd hield en met
25-20 de derde set won.
In de laatste set had VC Olympia
wederom moeite het niveau te halen

gratis koffie met
appelgebak
t.w.v. € 4.95

* actie loopt tot 1 december 2021

Exclusief bij
Budgetplant

Meer betalen
is een keuze!

Landweerweg 12A Venlo - 077-3542389 - 7

dagen in de week geopend
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Bamboo Giant Nederland is reeds
27 jaar gespecialiseerd in het kweken en
verhandelen van tuinbamboes,
met export door geheel Europa.
Daarnaast is het kweken van bamboes
voor panda’s een specialisme.
We werken met een gemotiveerd en
betrokken team.
Per direct zijn wij op zoek naar:

medewerk(st)er
38 uur/week

Functie inhoud:
•
•
•
•
•

Oogsten van bamboe t.b.v. panda’s
Oppotten van bamboeplanten
Laden van planten in de kassen en buiten percelen
Uitplanten en rooiwerk op onze buiten percelen
Diverse voortkomende werkzaamheden

Uw profiel:
•
•
•
•
•

Positieve aanpakker
Flexibele instelling
Goed kunnen samenwerken
Ervaring niet vereist
Rijbewijzen B (+E) en tractor is een pré

Wij bieden u:
• Een afwisselende zelfstandige baan binnen een klein enthousiast team,
• een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
en een flexibele houding.
• Honorering is conform het functiepakket
en de werkervaring van de sollicitant.
• Werken in een groene omgeving.

Interesse ?
Uw schriftelijke reactie kunt u sturen aan:
BAMBOO GIANT NEDERLAND BV
T.a.v. mevr. C van den Bergh
Kleine Heitrak 10, 5721 SC Asten (N-Br.)
Tel. +31 0493 34 27 91
E-mail: administratie@bamboogiant.nl

Voor meer vragen omtrent deze functie
kunt u zich wenden tot mevr. C van den Bergh, tel. 0493 34 27 91
Algemene informatie op www.bamboogiant.nl

In de startblokken voor
erfboomplantdag
Na een fikse voorbereiding en vol enthousiasme gedragen door Groenplatform Peel en Maas gaat de erfboomplantdag zaterdag 27 november van start. Onder andere op de Kaumeshoek, Dubbroek,
Kloosterstraat, Roland worden vele bomen, hagen en bosjes aangeplant. Ruim twintig deelnemers maken
deze dag van hun erf en landschap een groene oase en proberen mensen te inspireren om een eigen groen
landschappelijk decor te maken met ruimte voor vlinders, bijen en biodiversiteit. / Beeld: Ron Janssen

Adventsconcert Orgelkring afgelast
Orgelkring Peel en Maas heeft besloten om het Adventsconcert van zondag 28 november af te gelasten.
Dit vanwege de toenemende coronabesmettingen.
Tijdens het concert in de kapel van
de Lazaristen in Panningen zou

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN

Zangvereniging Maas- en Neergalm
uit Neer muziek ten gehore bren

gen. Het is nog niet duidelijk wan
neer het concert wordt ingehaald.

Zestal themaopdrachten

Tweede editie Perfecte Plaatje Peel
en Maas
Fotocafè ’t Peelflitske van Dorpsontmoeting Meijel organiseert na een eerste sessie in 2020, een nieuwe uitdaging van het perfecte plaatje voor 2021/2022.

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT
MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
MAASBREE BUITENGEBIED
KESSEL RONDOM DONK
HELDEN RONDOM AKKERVELD

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Het perfecte plaatje gaat georga
niseerd worden in de periode van
12 december 2021 en 30 mei 2022
en zal bestaan uit een zestal themaopdrachten waarna in juni een

expositie wordt gehouden met de
verschillende themawinnaars waar
uit dan de algehele winnaar van het
perfecte plaatje wordt gekozen door
het bezoekende publiek. Onder het

motto: ‘Samen ontmoeten’ roept de
organisatie deelnemers op om deel te
nemen aan de activiteit Het Perfecte
Plaatje 2021/2022.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

Per begin november wordt
de anderhalve meter
maatregel in de kerk dringend
aanbevolen. Dus geef elkaar
de ruimte! Wel blijven we
zorgvuldig en voorzichtig.
Dus thuisblijven bij klachten,
ventileren, handen reinigen,
geen handen schudden. U hoeft
de coronatoegangspas niet te
tonen. Laten we dus goed op
onze gezondheid letten en ook
op die van onze medemensen.
Van harte welkom!

Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 28 november
H. Mis 9.30 uur: 1ste zondag Advent
Woensdag 1 december
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12,
077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 28 november
H. Mis 11.00 uur: 1ste zondag Advent
Zondag 5 december
geen H. Mis

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 28 november
H.Mis 11.00 uur 1e Zondag van de
Advent. t.i.v. Lev. en overl. leden
kerkelijk zangkoor; welzijn van alle
vrijwilligers in onze parochie; Leen
Timmermans-Steeghs (zesweken
dienst); Mie Willems-Kessels (verj) en
zoon Jan; Frans Reinders (verj)
Mededeling
I.v.m. de aangescherpte maatregelen
rondom corona gaat de brunch in de
Ankerplaats van zondag 28 november
a.s. NIET door.

Cluster MKBE

Lector: Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Jaardienst Jo Boots en
zoon André. Voor de intenties van de
Coronamaatregelen
Aldegundiskapel en de Mariakapel op
Wilt u a.u.b. bij binnenkomst
het kerkhof.
in de kerk 1,5 meter afstand in
Mededelingen
acht nemen. U kunt uw handen
Gedoopt worden
desinfecteren en vervolgens
Zaterdag 27 november
plaatsnemen in de banken
14.00 uur: Hannah Teeuwen
waar dat is aangegeven.
Zondag 28 november
Heeft u verkoudheidsklachten,
12.00 uur: Lot Geraedts
blijft u dan thuis.
12.30 uur: Tijn Pol
Overleden
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 Frans Grutters, Iepenstraat 16
Vormselviering
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
In de Eucharistieviering van vrijdag 26
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl november om 19.00 uur ontvangen de
www.parochiemaasbree.nl
leerlingen van groep 8 het Sacrament
Kerkdiensten
van het H. Vormsel.
Vrijdag 26 november
Mgr. De Jong zal in deze viering voor
H. Mis: 19.00 uur: Eucharistieviering gaan. In het middenschip van de kerk
waarin de leerlingen van groep 8
zijn een aantal plaatsen gereserveerd
van de basisscholen het sacrament voor de ouders en de vormelingen.
van het H. Vormsel zullen ontvan
Openstelling Aldegundiskapel
gen. Mgr. De Jong zal in deze vie
De Aldegundiskapel in onze parochie
ring voorgaan. Zang Dameskoor
kerk is dagelijks geopend voor het
Zondag 28 november
opsteken van een kaarsje, een gebed
H. Mis: 11.00 uur
of een moment van bezinning. De H.

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 28 november
H. Mis 10.00 uur - 1ste zondag van de
Advent - herenkoor t.i.v. Giel van Lier
en Leen van Lier-vd Hurk (jaardienst);
Ida Joosten-Janssen en Mathieu
Joosten; Lucie en Drees HermkensKartner; Jan Nijssen (jaardienst);
Doopviering 11.30 uur: Morris Rutten
Vrijdag 3 december
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 27 november
Geen H. Mis
Zaterdag 4 december
H. Mis 17.30 uur

Aldegundis is beschermheilige tegen
ernstige ziekten en voor troost en hoop.

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt, 077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 27 november
19.15 uur H. Mis. 1ste zondag van de
advent.
Jan Timmermans wegens verjaardag.
Mededeling:
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 28 november
9.30 uur H. Mis.

Parochie Meijel

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 27 november
H. Mis 19.00 uur: 1ste zondag Advent
(zonder aanwezigheid schutterij Sint
Nicolaas, en Kinderkoor Mekiko)
t.i.v. Pierre v. Bommel en overl. fam.
v. Bommel en fam. Steegs (jaar
dienst); -Harrie en Riek StrijbosVerscharen; -Sjeng en Leen Vissers;
-Wim van Bommel
Maandag 29 november
18.30 uur (grote kerk) Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 30 november
H. Mis 09.00 uur (grote kerk)
Donderdag 2 december
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding
(grote kerk)

Parochie Panningen

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.

1ste zondag van de advent
Voor Bertha Smits-van Horen wegens
verjaardag.
Donderdag 2 december
9.00 uur H. Mis.
Mededeling:
Vormselviering.
Donderdag 9 december om
19.00 uur zullen de kinderen van
groep 8 het H. Vormsel ontvan
gen. Vormheer is hulpbisschop Mgr
E. de Jong.
De collecte voor Wereldmissiedag
heeft € 227.40 opgebracht.
Hartelijk dank daar voor.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 4 december
18.00 uur H. Mis
Voor onze eigen parochie
Mededelingen:
Het einde van het jaar 2021 komt
in zicht; mogen we jullie aan de

Adventsactie in parochies Peel en Maas
Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de campagne in het teken van zorg voor
moeder en kind rondom de zwangerschap.
gezondheidscentrum dat aan
staande moeders professionele
geboortezorg biedt. In El Salvador
steunt het een ziekenhuis dat
jonge ouders leert hoe ze goed
voor hun kinderen kunnen zor

gen. In Gaza steunt Adventsactie
een medisch team dat zwangere
vrouwen begeleidt voor wie de
medische post te ver weg is en
in Zimbabwe de organisatie een
opvanghuis bij een kraamkliniek,

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18 pet.
horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

KERKBIJDRAGE voor onze eigen
parochie herinneren? Hiervoor har
telijk dank.
De bestelde H. Missen die vanwege
de Corona- lockdown niet zijn door
gegaan, kunnen opnieuw worden
aangemeld, op de datum welke de
familie dit wenst.
Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij pastoor- deken Wilson
Varela (telefoon 077- 3981416) of
kapelaan Hans te Boekhorst (tele
foon 077- 4771275): Ziekenzalving
06- 55408023.

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Kerstbomen

In teken van zorg voor moeder en kind

Adventsactie steunt dit jaar pro
jecten die zich richten op goede,
bereikbare zorg voor moeder en
kind rondom de zwangerschap
en de periode erna. Zo steunen
de organisatie in Somalië een

Kerkdiensten
Zaterdag 27 november
H. Mis 19.00 uur: 1ste zondag
Advent t.i.v.: Sjeng Giesen, Gritje
Giesen-Brummans, zoon Piet
en dochter Lies; Fien SchmitzGiesen (jaardienst); Riet TimmersSterk (jaardienst); Joke Goes; Mia
Houtappels; Wiel en Nellie Berden,
overleden familieleden en voor
priesterroepingen;
extra collecte liturgieboekjes
Dinsdag t/m vrijdag h. Mis om 9.00
uur in de dagkapel
Vrijdag 3 december
’s-ochtends wordt de H. Communie
thuisgebracht.

zodat zwangere vrouwen en hun
echtgenoot daar veilig de beval
ling kunnen afwachten.

grote maten
Nordmann
+ standaards
verkoop vanaf 27 nov.
06 - 30 07 27 01

H.Hoeben

Braamhorst 5 Baarlo
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1199,-

599,-

A
SAMSUNG WASMACHINE
WW90T936ASH/S2

€200 CASHBACK

• QuickDrive • AI Wash • Super Speed • Eco Bubble
• 9 kg vulgewicht • Incl. 5 jaar garantie na registratie bij
Samsung * Prijs na €200,- cashback,
cashbackactie geldig t/m 30-11-2021

’’
55 0 cm

-33%

599,-

WHIRLPOOL WARMTEPOMPDROGER
FTNL M11 82

479,-

• Vulgewicht 8 kg • FreshCare+ • Easy Cleaning
• SenseInverter Motor • Woolmark Blue

449,-

SAMSUNG DRAADLOZE
STOFZUIGER
VS15T7036R5/EN

299,-

• Tot 150W zuigkracht • Tot 40 minuten gebruiksduur
• 3 Borstels, 2 opzetstukken • Reservoir inhoud van 0,8 liter

’
75 9 cm

14

18

-18%

-33%

1199,-

PHILIPS AMBILIGHT TV
55PUS9435/12

799,-

• LED • 4K Ultra HD • Driezijdig Ambilight • Android TV
• Bowers & Wilkins-luidsprekers • P5 Perfect Picture Engine

-15%

2399,-

SONY BRAVIA TV
XR75X94JAEP

1599,-

• Full Array LED • 4K Ultra HD • 4K HDR-tv met Cognitive
Processor XR • Google Assistant • Google TV

199,-

EUFY VIDEO DEURBEL
VIDEO DOORBELL 2K + HOMEBASE

169,-

• Geen extra abonnement nodig • 16GB opslaggeheugen
• 2K videobeelden

OOK ONLINE EN VIA DE TELEFOON!
8 WINKELS

WWW.EPTUMMERS.NL

085-105 4444
NIEUWE
MEGAS
TORE

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

