
Nieuwsbrief Belfeld  herfst 2021

Het is inmiddels herfst geworden. Wind en regen, mist, nachtvorst  
horen bij het najaar.  Ook de mooie herfstkleuren,  zonneschijn,  vallen-
de bladeren, samen kastanjes rapen en sintermerte,  maken de herfst. 
Hoe dan ook: EENLokaal heeft de gewoonte zich niet alleen vlak voor de 
gemeenteraadsverkiezingen bij u te melden. Wij bezorgen onze Belvend-
se inwoners onze nieuwsbrief een aantal keren per jaar, huis-aan-huis. 
Onze raadsleden en ondersteuners zijn sowieso altijd aanspreekbaar. 

Begrotingsbehandeling 2022-2025
Door een gezond financieel beleid zijn er een aantal meevallers voor al 
onze bewoners en werden en worden behoorlijk wat zaken opgepakt. Zo 
worden de gemeentelijke lasten de komende jaren niet verhoogd, na ook 
in 2020 en 2021 al bevroren geweest te zijn. 
Voor wat betreft de fietsroute tussen Belfeld en Reuver wordt de provinci-
ale snelfietsroute Venlo-Roermond-Sittard ter hoogte van Belfeld een 
recreatief tintje gegeven. Deze zal aan de Maaszijde van de Rijksweg 
Zuid komen te liggen, tussen rotonde Reuver en rotonde Belfeld. Er zal 
een twee-richtingen fietspad gerealiseerd worden van 3,5 meter breed, 
voorzien van openbare verlichting, en met dat laatste zal vooral door de 
inzet van EENLokaal een lang gekoesterde wens worden vervuld! 

Wonen in Belfeld
Als je in Belfeld wil blijven en er oud wil worden, moet dat kunnen. Neder-
land kent een zeer krappe woningmarkt. Kregen we in Noord-Limburg 
een paar jaar geleden nog het verzoek 40% van de nog niet concrete 
bouwplannen te schrappen, daarna bleek dat de bevolkingspiek veel 
later komt. Gemeente, woningcorporaties moeten dus aan de slag. De 
woningen in het Koramic-kwartier zijn nu opgeleverd en nu is het Sprunk 
terrein aan de beurt.
EENLokaal ziet de noodzaak van nieuwbouw, maar de vraag is waar en 
welke woningen we dan op een slimme en snelle manier willen bouwen. 
Leon van den Beucken: “Belfeld is een compact dorp in het smalle 
gebied tussen Maas en Steilrand, met relatief weinig groen en parken. 
Sinds mijn jeugd is er veel veranderd. In 1979 speelden we nog cowboy 
en indiaantje op de “Zankberg”, het gebied tussen de huidige Pr. Claus-
straat en Vennekensstraat. In 1982 werd er nog gevoetbald waar nu de 
Gelrestraat en de Schepenstraat is.” EENLokaal is er geen voorstander 
van om het buitengebied dan maar meteen vol te gaan bouwen. Fractie-
voorzitter Luud Pieko: “Daarom moeten we goed kijken binnen de moge-
lijke gebieden die direct aansluiten op de huidige bebouwing, zoals 
Leijgraaf III. Ook oude, aftandse bedrijventerreinen of delen daarvan, 
zijn voor ons geen taboe voor woningbouw”. EENLokaal kan zich goed 
voorstellen dat de Bolenberg en het Witveld een (deels) andere invulling 
krijgen, indien er geen andere toekomst is.  “We kunnen ons voorstellen 
dat de afbakening van kleine projecten lastig is, maar op wijkniveau 
moet wel gestreefd worden naar een gezonde woningmix: koopwonin-
gen en betaalbare huur. Klimaatadaptatie , levensloopbestendig en 
flexibele wooncomplexen en een schone, groene leefomgeving zijn van 
groot belang.”, aldus Leon van den Beucken en Luud Pieko. 

Onze raadsleden:
Lonneke Janssen, Duran Yildiz, Chantal Theunissen, 
Leon van den Beucken, Tugba Özkaya 
Luud Pieko (fractie voorzitter)
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Reddingspunten bij onze Oosterburen



 

Kort nieuws
EENLokaal stelde vragen over de vindbaarheid van ongevalsplaatsen in 
de buitengebieden en Reddingspunten . Dit mede naar aanleiding van 
ongevallen met mountainbikers in de bossen  van Belfeld langs de grens 
met Duitsland. De gemeente herkent de problematiek en wil dit regio-
naal oppakken: samenwerking met diverse partijen in de groep Natuur-
brand-beheersing, waar ook de veiligheidsregio in zit.  Het telefoonbereik 
wordt verbeterd zodat de hulpdiensten ook beter kunnen uitpeilen. Het 
systeem van de bordjes (reddingspunten) zal onderzocht worden in het 
volgende interregionaal project rondom natuurbrandbestrijding; we 
houden het in de gaten voor u. 
Onze fractie heeft breed steun gekregen in Belfeld om de maximum 
snelheid op Maalbekerweg, omlaag te brengen. Om te beginnen het 
onoverzichtelijke, steile en bochtige deel. Het signaal werd namens alle 
Belvendse raadsleden, de dorpsraad en diverse ondernemers afgege-
ven, De gemeente zal er “met een sympathieke bril naar kijken”; We 
houden u op de hoogte. 
De Maaslijn, zal na eerdere vertraging, eind 2024 voorzien moeten zijn 
van portalen en elektriciteitsbedrading.  Op lange termijn wellicht een 
keer dubbelspoor. Op grote dossiers zoals A73 en de Maaslijn is de 
invloed van de gemeente beperkt. Toch probeert EENLokaal al het moge-
lijke uit de kast te trekken om voor onze leefbaarheid te waken en onder 
de aandacht te brengen. Het “Maaslijnteam” bestaande uit Leon van 
den Beucken, Pieter Dings en Henk Brauer heeft een zienswijze inge-
diend op het Provinciaal Inpassingsplan voor de belangen van Belfeld. 
Op het gebied van informatievoorzieningen, geluid, trillingen, veiligheid, 
viaduct, historische waarden. Sommige antwoorden waren niet tevre-
denstellend, andere wel. Als u de beantwoording van de provincie toege-
zonden wil krijgen, kunt u ons altijd benaderen. 

EENLokaal groeit: welkom Mikel van Aarssen! 
EENLokaal introduceert deze keer Mikel van Aarssen als nieuw lid van 
onze partij. Voor sommigen wellicht een bekend gezicht, voor anderen 
volledig nieuw. Samen met Sanne woont hij op de Soersbeekweg in 
Belfeld waar zij over twee maanden een gezinsuitbreiding verwachten.
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Wil je graag meedenken en meedoen met EENLokaal? 
Wil je graag meedenken en meedoen met EENLo-
kaal? Graag! Er zijn veel manieren om ons werk te 
steunen. Informeren kan geen kwaad. Je kunt ook 
meehelpen met kleine dingen, zonder grote verplich-
tingen. Of word lid: www.eenlokaal.nl Voor andere 
vragen over bijvoorbeeld leefbaarheid, kunt je 
terecht bij leon@fractieenlokaal.nl  en  luud@fracti-
eeenlokaal.nl  

Het Belfeld focus team: 
Leon van den Beucken, Luud Pieko, Henk Brauer, 
Pieter Dings
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Mikel van Aarssen zegt hier verder over “Ik heb ervoor gekozen om de 
komende periode voornamelijk op de achtergrond actief te zijn. Mijn 
vrijwilligerstaken binnen de volleybalclub, een drukke baan en de komst 
van een dochter maken dat ik de tijd en ruimte nu niet kan maken om mij 
volledig op de partij te storten. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat ik 
vanuit mijn achtergrond de partij kan voorzien van nuttige inzichten en 
ervaringen vanuit het dorp.” 

Al jaren is Mikel vanuit verschillende rollen 
betrokken bij de (lokale) politiek. Zo is ons 
nieuwe lid consultant binnen de publieke 
sector, volgt hij de keuzes in de Venlose 
politiek als penningmeester van de mooie 
volleybalvereniging BVC Holyoke. Mikel is een 
betrokken inwoner die begaan is met zijn 
directe omgeving. Na jaren vanuit de zijkant 
iets te vinden, leek het hem een juist 
moment om zelf actiever inbreng te leveren.

Enkel spoor

Maalbekerweg


