Maasgouw nieuws
Nieuws uit gemeente Maasgouw
Week 45 | november 2022

actueel

Maasgouw feliciteert

Hoeveelheid restafval flink afgenomen

De heer en mevrouw Serné-Bos uit Maasbracht vierden op
zondag 30 oktober hun 60-jarig huwelijk. Burgemeester Stef Strous
feliciteerde het echtpaar met deze bijzondere dag.

We zijn op 1 januari 2022 gestart met een nieuwe
manier van afval inzamelen. Het doel is om het
restafval flink terug te dringen en het afval beter te
scheiden. De inzamelresultaten van de eerste negen
maanden laten zien dat u het afval scheiden heel
serieus heeft genomen. De hoeveelheid restafval is
flink afgenomen.

alleen doordat er minder restafval is ingezameld.
Zo is er 30% meer GFT ingezameld dan in diezelfde
periode vorig jaar. De hoeveelheid ingezameld PMD
is wel wat gedaald, maar bevat veel minder verontreiniging. Dit komt doordat we PMD nu met zakken aan
huis ophalen. Het PMD is daardoor veel beter geschikt
om er een nieuwe schone grondstof van te maken.

Doelen voor 2025 behaald
In 2021 werd circa 148 kg restafval per inwoner ingezameld in onze gemeente. Onze ambitie was om het
restafval in 2023 te verlagen naar 100 kg per inwoner
per jaar. In 2025 zou dit naar 80 kg moeten. De eerste
negen maanden van dit jaar laten zien dat we goed
op weg zijn. Als we de inzamelcijfers doorrekenen
naar een heel jaar, komt de hoeveelheid restafval per
inwoner per jaar waarschijnlijk aan het einde van dit
jaar al uit op 80 kg.

Uitgebreide evaluatie
Uit de eerste cijfers mogen we voorzichtig concluderen dat de nieuwe manier van afvalinzameling zijn
vruchten begint af te werpen. Maar om een beter
beeld te krijgen, is een uitgebreide evaluatie nodig.
Deze vindt plaats in maart 2023. Naast de inzamelresultaten wordt dan ook gekeken naar de kwaliteit
en samenstelling van de afvalstromen. Ook het
aanbiedgedrag, de kosten en opbrengsten en de
doorrekening in tarieven nemen we mee. Uit de
evaluatie blijkt of er nieuw beleid of aanvullende
maatregelen nodig zijn om het afval scheiden te
bevorderen.

Meer GFT en schonere PMD
Dat u het afval goed gescheiden heeft, zien we niet

actueel

Openbare laadpaal voor uw elektrische auto
Steeds meer inwoners rijden elektrisch. Daarom zijn er
de komende jaren veel extra laadpalen nodig. Maar niet
iedereen heeft een eigen oprit waar een laadpaal kan
staan. “We werken aan een netwerk van openbare laadpalen”, aldus Wethouder Tim Snijckers. “Onze ambitie is
om uiterlijk 2030 verspreid over de kernen 380 openbare laadplaatsen te realiseren.” Gemeente Maasgouw
werkt daarin samen met Vattenfall.

kleurstelling van de laadpaal aangepast moeten worden
aan de historische omgeving. Voordat een aanvraag
omgevingsvergunning aan de orde is wordt advies
gevraagd van de Omgevingscommissie. Bij een instemmend advies wordt een aanvraag omgevingsvergunning afgehandeld.
Voor meer informatie over de mogelijkheden van laadpalen in de beschermde stads- en dorpsgezichten kunt
u terecht bij de medewerker Monumenten.

Laadpaal aanvragen
Als u elektrisch rijft of wilt gaan rijden en u heeft geen
mogelijkheid om zelf een laadpaal te realiseren en er
is geen openbare laadpaal in de buurt dan kunt u
een laadpaal aanvragen. De aanvraag kan rechtstreeks
ingediend worden bij Vattenfall. Op de website
www.incharge.vattenfall.nl/openbare-laadpalen
staat uitgelegd wat de voorwaarden zijn en welke
stappen er doorlopen worden. Aan de aanvraag en het
plaatsen van de paal zijn geen kosten verbonden.
Laadpalen op eigen terrein in de historische kernen
In de beschermde stads- en dorpsgezichten van Thorn,
Wessem en Stevensweert gelden andere regels voor het
plaatsen van een laadpaal op eigen terrein. In het geval
de laadpaal zichtbaar is vanaf de openbare ruimte geldt
er in de regel een verplichting voor het aanvragen van
een omgevingsvergunning. Denkbaar is dat de vorm en

Maasgouw feliciteert

Mevrouw Van de Luijtgaarden-Brouns uit Thorn vierde op
zaterdag 5 november haar 100ste verjaardag. Burgemeester Strous
feliciteerde haar met deze bijzondere leeftijd.

gemeenteraad

Extra commissievergadering
Op maandag 14 november vindt een
extra vergadering van de raadscommissie plaats in de raadszaal in Maasbracht. De commissievergadering is
openbaar en begint om 19:30 uur.
De vergadering is ook te volgens via
onze website.
Deze commissievergadering staat in
het teken van het raadsvoorstel voor
de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Maasgouw. Daarnaast
wordt de verordening op de vertrouwenscommissie besproken.

Meer informatie
over de laadpalen in Maasgouw vindt u op
www.gemeentemaasgouw.nl/laadpalen.

Spreekrecht
U kunt gebruik maken van het
spreekrecht in de commissievergadering. Als u hiervan gebruik wilt
maken, meldt u zich dan aan vóór
vrijdag 11 november om 12:00 uur
bij de griffie via het telefoonnummer
(0475) 25 51 74 of (0475) 25 53 44 of
stuur een mail naar griffie@gemeentemaasgouw.nl. Als wij vooraf geen
aanmelding ontvangen, dan is het
niet mogelijk om gebruik te maken
van het spreekrecht.

Vergadering volgen
De commissievergadering is te volgen via www.gemeentemaasgouw.nl/
bestuursagenda. Na de vergadering kunt u hier ook de vergadering
terugkijken. De stukken voor de commissievergadering kunt u ook via
deze pagina raadplegen. Op www.gemeentemaasgouw.nl/commissies
vindt u meer informatie over de raadscommissie.

werk in uitvoering

samen maken we Maasgouw

Reconstructie riolering en wegverharding Thorn

Bezoek de dorpscontactpersonen

De firma Bloem Infra BV voert de komende maanden in
opdracht van gemeente Maasgouw werkzaamheden uit
aan de riolering en wegverharding in Thorn.
De Grootheggerlaan en de Meers is momenteel afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt
omgeleid via tijdelijke bebording. De werkzaamheden
aan de Steegputstraat en het Eind staan gepland voor
het voorjaar 2023.
Op het kruispunt Akker-Casino-Wal is een tijdelijke verkeersregelinstallatie geplaatst om een veilige doorstroming te waarborgen. Tijdens de werkzaamheden aan
de Meers en Steegputstraat is buslijn 73 gestremd. Dit
heeft gevolgen voor de dienstregeling. Kijk voor actuele
informatie hierover op www.arriva.nl.

Meer informatie
Meer informatie over dit project vindt u op
www.thornwaterklaar.nl.

duurzaamheid

Grootschalige duurzame zonne-energie opwekken

In Maasgouw willen we grootschalige duurzame
energie opwekken, mits hiervoor voldoende geschikte
ruimte beschikbaar is. Het vinden van die gebieden
is niet eenvoudig. Maasgouw kent namelijk unieke
landschappelijke kenmerken; veel natuur, het cultuurhistorisch waardevol landschap, historische kernen en
buitenplaatsen. Maar ook het grote wateroppervlakte
van de Maasplassen en de uitgebreide infrastructuur
aan wegen en elektriciteitsnetwerken beperkt de mogelijkheden voor grootschalig opwekken van energie.
Grootschalig opwekken van duurzame energie door
wind is hierdoor niet mogelijk. Daarom onderzoeken we
de mogelijkheden rondom zonne-energie.

Geschikte gebieden
Slechts een klein deel van Maasgouw is geschikt voor
grootschalige opwekking van duurzame energie door
de zon. We onderscheiden drie soorten gebieden:
• Mogelijk geschikt: het gebied dat geschikt is voor het
opwekken van grootschalige zonne-energie is als zoekgebied in de Omgevingsvisie vastgesteld. Binnen dit gebied wil de gemeente onder voorwaarden grootschalige
opwek van duurzame energie mogelijk maken.
• Eventueel geschikt: we onderzoeken of er uitzonderingsgebieden aangewezen kunnen worden, waar
bij uitzondering toch nog mogelijkheden zijn voor
grootschalige duurzame energieopwekking door
zonne-energie.
• Ongeschikt: tenslotte zijn er gebieden die daarbuiten
vallen en waar geen mogelijkheden zijn voor grootschalige duurzame energieopwekking door de zon. Dit
noemen we de uitsluitingsgebieden.

Hoe de zoekgebieden voor het opwekken van grootschalige zonne-energie zijn bepaald, kunt u lezen in het
Ontwerp Beleidskader Zon op onze website. Ook is er
een onderzoek gedaan naar mogelijke uitzonderingsgebieden. De voorwaarden waaraan initiatieven moeten
voldoen zijn in dit beleidskader uitgewerkt.

In november en december treft u de
dorpscontactpersonen niet buiten
aan met de keet maar binnen bij
lokale accommodaties in de verschillende kernen. U kunt als vanouds
bij Wendy en Audrey terecht met
uw zorgen, wensen en ideeën voor
de leefbaarheid van uw kern of de
gemeente in het algemeen.
De komende tijd vindt u de dorpscontactpersonen hier:
• Donderdag 17 november
van 10:00 tot 14:00 uur
het ‘t Aod Kloaster in Stevensweert
• Woensdag 23 november
van 12:30 tot 16:30 uur in de kantine
van de tennisvereniging in Wessem

Contact
Wel contact, maar geen mogelijkheden in het reisschema die u passen?
Natuurlijk is er ook altijd de mogelijkheid om de dorpscontactpersonen
te bellen via het nummer (0475) 85 25
00 of te mailen via dorpscontactpersoon@gemeentemaasgouw.nl.
Ook kunt u een afspraak maken op
locatie.

Meer informatie
Op www.gemeentemaasgouw.
nl/dorpscontactpersonen vindt
u meer informatie over de
dorpscontactpersonen.

bekendmakingen
Hieronder staan per kern de bekendmakingen van deze
week. De volledige bekendmaking vindt u in het elektronisch
gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.
Beegden
• Verleende omgevingsvergunning
/ De Tes 5 / het realiseren van een
overkapping
Ontwerp Beleidskader Zon
In het Beleidskader Zon wordt het beleid omschreven
rondom initiatieven om zonne-energie op te wekken.
We gebruiken het Beleidskader Zon om te beoordelen
of initiatieven wenselijk zijn. Ook wordt dit gebruikt bij
de behandeling van de procedures voor het realiseren
van de initiatieven.
Met dit Ontwerp Beleidskader Zon kunnen initiatieven
voor grootschalige duurzame energieopwekking door
zonne-energie op een objectieve en eenduidige manier
worden beoordeeld door gemeente Maasgouw. Zo kunnen we een goede en passende bijdrage leveren aan de
energietransitie.
Ter inzage
U kunt op het Ontwerp Beleidskader Zon reageren. Het
ontwerp met bijbehorende bijlagen ligt ter inzage tot
en met donderdag 1 december 2022. De eenvoudigste manier om de stukken te raadplegen is online. De
documenten vindt u op www.gemeentemaasgouw.
nl/energieopwekken. Kijkt u liever op papier? Dat kan
in het gemeentehuis in Maasbracht. U bent welkom
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis,
behalve tijdens de avondopenstelling.
Zienswijze indienen
Tijdens de inspraakperiode kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze
over het Ontwerp Beleidskader Zon indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad
van Maasgouw, Postbus 7000, 6050 AA Maasbracht.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
maakt u een afspraak.

Heeft u vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Maurice Borgignons van het team Fysiek
Domein, telefoon (0475) 85 25 00.

Heel
• Aanvraag sloopmelding / Doonweg
21 / het verwijderen van 1 asbesthoudende ontluchting
• Verleende omgevingsvergunning
/ sectie C nr. 3866 / het verbeteren
van de afwatering door middel van
het plaatsen van een drainagesysteem
• Verleende omgevingsvergunning /
Dorpsstraat 69a / het plaatsen van
een erfafscheiding
Maasbracht
• Aanvraag sloopmelding / Linnerweg
10 / het slopen van een e-station
• Melding 8.40 / Natuursteenhandel
Smeets-Verheggen, Hoofdstraat 51 /
AIM melding met betrekking tot het
bouwen van een nieuwe bedrijfshal
+ kantoren t.b.v. bewerken van
natuursteen
• Vergunningsvrij / Oude Maasweg,
kadastrale sectie R nummer 60 / het
verbreden van een fietspad met 1
meter
Stevensweert
• Aanvraag omgevingsvergunning /
Singelstraat Oost 8 / het plaatsen
van zonnepanelen
• Aanvraag omgevingsvergunning /
Burgemeester Minkenbergstraat 4 /

het plaatsen van een carport
•A
 anvraag omgevingsvergunning /
Burgemeester Minkenbergstraat 6 /
het plaatsen van een carport
•A
 anvraag omgevingsvergunning /
Molenstraat Noord 13 / het vernieuwen van het dak
• Verleende omgevingsvergunning /
Singelstraat Oost 13 / het plaatsen
van zonnepanelen
Thorn
•M
 elding evenement / kern Thorn
/ het organiseren en houden van
de intocht van St. Nicolaas op 13
november 2022
•M
 elding evenement / Wijngaard /
het organiseren en houden van het
evenement KUNZfetti van 18 tot en
met 21 mei 2023
• Verleende omgevingsvergunning
/ Hoogstraat 19 / het plaatsen van
zonnepanelen
• Verleende omgevingsvergunning /
Ittervoorterweg 42a / het bouwen
van een bedrijfsruimte ten behoeve
van een wijngaard
• Verleende omgevingsvergunning /
Kloosterberg 6 / het renoveren van
een woonhuis en bijgebouw
Wessem
•A
 anvraag omgevingsvergunning /
Kroonstraat 11a / het plaatsen van
zonnepanelen
•A
 anvraag omgevingsvergunning /
Wulmenstraat 3 / het plaatsen van
zonnepanelen

E-MAILSERVICE BERICHTEN OVER UW BUURT
De e-mailservice of app ‘Over uw buurt’ biedt de mogelijkheid om
bekendmakingen bij u in de buurt of de hele gemeente digitaal te
ontvangen. Meer informatie en inschrijven via
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

