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Samen in beweging

Het buitengebied in Brabant is
volop in beweging en verandert de
komende jaren sterk. Voor de
gemeente Reusel-De Mierden is dat
niet
anders.
Veel
agrarische
bedrijven stoppen en voor de vrij
komende agrarische gebouwen
zoeken we naar een nieuwe functie.
We moeten ons aanpassen aan de
veranderingen van het klimaat en
ook nieuwe energiebronnen moeten
een plek krijgen in ons buitengebied.
Deze beweging, die we met een mooi
woord ‘transitie’ noemen, willen we
als gemeente Reusel-De Mierden
goed begeleiden. Maar vooral ook
aangrijpen om ons mooie buitengebied en het veelzijdige landschap te
versterken. Dat betekent dat we aan
de slag moeten. Als gemeente, met
wethouder Peter van de Noort
voorop, staan we met veel enthou
siasme in de startblokken. Een
belangrijke stap voor het komende
jaar is een nieuw bestemmingsplan
voor het buitengebied. De wethouder
licht graag toe waarom dat is en hoe
we dat gaan doen.
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Wethouder Van de Noort staat te popelen: “Achter de
schermen zijn we als gemeente al een hele tijd bezig met
alles wat er op ons afkomt. Sommige zaken hebben we niet
in de hand. Denk bijvoorbeeld aan wat er afgelopen jaar
gebeurde rondom de stikstofregelgeving. Maar waar we wel
invloed op kunnen hebben, daar zijn we al druk mee aan
de slag. Zo willen we stoppende agrarisch ondernemers
nieuwe kansen bieden. Agrarisch ondernemers die door
willen ontwikkelen, begeleiden we naar een duurzame
toekomst. Onze hiervoor speciaal aangestelde ervencoach
is hier dagelijks mee bezig, in zijn gesprekken met boeren
en ondernemers. Als gesprekspartner kan hij hen een
stukje op weg helpen in de wirwar van veranderende regelgeving en ontwikkelingen in
het buitengebied. Hij probeert als een soort wegwijzer samen met hen te zoeken naar
kansen, oplossingen en verbindingen, met achter zich een professioneel team van
specialisten. Zo kunnen we iedereen goed en vlot van dienst zijn”.

Bestemmingsplan buitengebied is verouderd

“Een belangrijke voorwaarde is dat we zorgen voor beleid en regelgeving waar iedereen
mee uit de voeten kan. In het voorjaar van 2018 stelde de gemeenteraad de Omgevings
visie vast. Deze visie schetst voor de hele gemeente de toekomst. Gezamenlijk,
grenzeloos en groen is en blijft het uitgangspunt. Maar het bestemmingsplan buiten
gebied uit 2009 is hopeloos verouderd. Dat zit onze visie in de weg. Een nieuw
bestemmingsplan is dus een van de belangrijkste opgaven voor het komende jaar.”

Iedereen mag meedenken!

“Een bestemmingsplan maken voor het buitengebied is een lastige en tijdrovende klus.
Het is namelijk een juridisch bindend stuk en geldt voor iedereen. Dus voor u als burger,
maar ook voor bedrijven en voor de gemeente zelf. Dat betekent dat we ons huiswerk
goed moeten doen. En dat kunnen we uiteraard niet alleen. Daarom gaan we alle
belangrijke ‘gebruikers’ van ons buitengebied vragen om met ons mee te denken.
Hoe we dat gaan doen en wanneer we dat gaan doen? Dat leest u op de achterzijde.”

Eerdere zienswijzen nog actueel?

“In 2017 waagden we al eens een poging om een nieuw bestemmingsplan te maken.
Dat is door omstandigheden uiteindelijk niet vastgesteld. Verschillende belang
hebbenden dienden tegen het ontwerpbestemmingsplan van destijds een zienswijze in.
Die zijn we zeker niet vergeten. Alle indieners hebben we in een brief gevraagd of hun
zienswijzen nog steeds actueel zijn. Waar mogelijk proberen we om hun wensen in het
nieuwe bestemmingsplan een plek te geven”.
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Samen Doen

“De komende maanden houd ik u op deze manier op de hoogte van alle ontwikkelingen
in ons mooie buitengebied. Maar houd vooral ook onze social mediakanalen in de
gaten. Wilt u meer informatie over alle ontwikkelingen? Kijk dan eens op de speciale
pagina op onze website: www.reuseldemierden.nl/buitengebied.
En heeft u een vraag of een tip? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar
buitengebied@reuseldemierden.nl. Zo werken we allemaal samen aan een duurzame
toekomst van ons mooie, bruisende buitengebied: Samen Doen!

De ervencoach

Hallo, ik ben Kees van Haaren en
in de gemeente Reusel-De Mierden
actief als ervencoach. Als ervencoach
ondersteun ik u als agrariër of erf
eigenaar bij de ontwikkelopgaves die
er spelen op uw erf. En help u graag
bij het in beweging krijgen van uw
bedrijf.
Het platteland is enorm in beweging.
Het buitengebied ontwikkelt zich
en lijkt onder een vergrootglas te
liggen. Er is veel aandacht voor
onder andere asbest, nieuwe functies,
doorontwikkeling, duurzame energie
en bedrijfsbeëindiging. Veel agrariërs
komen in aanraking met deze
thema’s. Soms is het lastig om binnen
al deze thema’s het overzicht te
bewaren. Misschien heeft u plannen
voor een verandering binnen het
bedrijf, een inkrimping/uitbreiding
van de veestapel? Of is het voor
u juist verstandig om even niets te
veranderen? En welke stappen moet
u nemen en vraagt u zich af wie u
daarbij kan helpen?
Als ervencoach bied ik kosteloos
en vrijblijvend een luisterend oor en
fungeer ik als sparringpartner. Door
mijn ervaring kan ik u misschien net
het juiste zetje in de rug geven. Of
weet ik door de korte lijntjes de juiste
mensen en instanties te bereiken.
Ik ben onafhankelijk, betrouwbaar en
denk graag met u mee. Zo bied ik u
desgewenst een helpende hand.
Heeft u vragen voor mij? Of wilt u
gebruik maken van mijn hulp? Bel me
dan gerust. Mijn telefoonnummer is
06 - 13 51 33 18. Of stuur een e-mail
naar ervencoach@reuseldemierden.nl.

Projectteam Buitengebied

Het projectteam voor het nieuwe bestemmingsplan bestaat uit (vlnr): Màdy Verkooijen,
Ronald Krul, Steffie Renders en Mariëlle van der Hoff. Heeft u vragen voor ons? Bel ons
dan gerust. U bereikt ons tijdens de openingstijden van het gemeentehuis via het tele
foonnummer 0497 - 650 650 of via het e-mailadres buitengebied@reuseldemierden.nl.

Communicatie

Voor het nieuwe bestemmingsplan willen
we graag input krijgen van de gebruikers
van het buitengebied. Dit zijn zowel de
mensen die er wonen als de mensen die
er werken. Hiervoor hebben we diverse
betrokken inwoners uitgenodigd om met
ons mee te denken. Het zijn veelal
inwoners die eerder ook al betrokken zijn
geweest bij het proces van De Beweging
en/of die nu deelnemen aan de klankbord
groep Samen Denken. Ook belangenorganisaties zoals (agrarische) adviseurs,
ZLTO, OVBRM, recreatie en toerisme,
horeca en de GGD hebben we uitgenodigd
met ons mee te denken.
Met deze inwoners en organisaties
voeren we verschillende gesprekken.
Belangrijk voor ons om te weten is waar
zij tegen aan lopen, wat hun verbeter
voorstellen voor het bestemmingsplan
zijn en hoe we elkaar kunnen aanvullen
en versterken.

Naast de betrokken inwoners en
belangenorganisaties zijn er ook andere
partijen die we op regelmatige basis
gaan informeren over de aanpak
van en het proces voor het nieuwe
bestemmingsplan.

Planning

Wat hebben wij tot dusver gedaan en wat
gaat er de komende tijd gebeuren?
•	September 2019
-	Besluit college start Bestemmings
plan Plus Buitengebied
•	Oktober/november 2019
-	 Ambtelijke werkateliers
•	Januari 2020
-	 Werksessie met gemeenteraad
-	 Gesprekken met meedenkers
•	Februari 2020
-	 Gesprekken met meedenkers
-	 Afronden Nota van Uitgangspunten
•	Maart 2020
-	Behandeling Nota van uitgangs
punten commissie en gemeenteraad.
In de volgende nieuwsbrief gaan wij
uitgebreider in op de planning en wat u
van ons kan verwachten.
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