
Schade aan de natuur door bevers. 
Gevaarlijke situaties of schademelding, bel:14077,
mail: info@venlo.nl of gebruik de BuitenBeter app. 

Rijksweg, juli 2021

Vechten tegen de Maas, juli 2021

EENLokaal

Frans Schatorjé
Wijkwethouder Steyl, Tegelen,

Op de Heide en Belfeld

Volg ons:

Nieuwsbrief Belfeld, nummer 1-2022

De dagen gaan weer lengen. Voor de meesten onder ons is dit een soort 
van keerpunt. Nog enkele maanden en alles wordt weer groen om ons 
heen. Het mooiste geschenk zou zijn als we van alle beperkingen verlost 
worden, de tekenen staan nu weer wat gunstiger. Neemes in Belvend en 
daarbuiten bezit de beroemde glazen bol. Op 16 maart zijn er weer de 
gemeenteraadsverkiezingen. U gaat dat merken, van alle kanten krijgt u 
post. Ook van EENLokaal. In de tijd tussen de verkiezingen van 2018 en 
nu hebben onze raadsleden en ondersteuners natuurlijk persoonlijk 
contact gehouden met veel inwoners. Ook hebben enkele keren per jaar 
onze bekende huis-aan-huis  nieuwsbrief bezorgd. Zo informeerden we 
wat actueel is, wat er gedaan en bereikt is. Ook de wensen die nog niet 
gerealiseerd zijn, brachten we in beeld. 

Terugblik op de afgelopen vier jaar en de toekomstplannen
Namens EENLokaal zaten de Belfeldenaren Leon van den Beucken en 
Luud Pieko in de gemeenteraad, Luud was bovendien fractievoorzitter. 

Luud Pieko en Leon van den Beucken: “We kijken terug op de afgelopen 
vier jaren, het waren zware jaren. Juist toen onze gemeente grotendeels 
uit het financiële dal geklauterd was sloeg de Coronapandemie toe. Deze 
trok een zware wissel op inwoners, ondernemers, kwetsbare mensen en 
onze zorg. Veel inwoners werden zwaar geraakt, anderen ondervinden 
nog steeds de medische en andere gevolgen van de COVID19 infectie. 
Mooder Maas nam ons te grazen, dit keer hartje zomer! Onze gemeente 
trad en treedt kordaat op, zowel met financiële ondersteuning als ook 
faciliterend. De gemeente toont zich veerkrachtig en gaat een nieuwe 
periode tegemoet. Het zorgdossier is sterk verbeterd, er zijn minder 
mensen in de bijstand. Dit zijn algemene zaken die ook Belfeld aangaan. 
Er ligt geld klaar voor de verlichte (snel)fietsroute richting Reuver, en 
verkeers remmende maatregelen in het buitengebied zijn onderhan-
den.”

“Jazeker, er zijn nog toekomstplannen. Nog niet alle wensen zijn gereali-
seerd,  Er zijn nog volop plannen en ideeën, gebaseerd op de behoeften 
van onze inwoners. De hoogte van de hondenbelasting moet in lijn 
komen met de kosten hiervoor. De oevers van de Maas moeten meer 
gebruikt kunnen voor dagrecreatie, ons gezicht naar de Maas in plaats 
van onze rug naar de Maas. De snelheid in en woonwijken op gevaarlijke 
plekken verlagen. Fietsvriendelijke maatregelen en het verhogen van de 
kwaliteit van de woonomgeving. De juiste hulp geven op het juiste 
moment aan onze inwoners - de menselijke maat - moet verder verbe-
terd worden”, aldus Luud Pieko.

Leon van den Beucken: “De gemeente is nooit klaar. Belvend is nooit 
“af”. Er komen altijd weer nieuwe uitdagingen. Zeker naarmate er meer 
inwoners en ruimtelijke ontwikkelingen komen en we anders met de 
aardbol om moeten gaan. Allemaal zaken waarvoor we ons in willen 
blijven zetten, maar waar we ook de andere overheden voor nodig 
hebben. En vooral onze inwoners zelf.  Er zijn zoveel dingen gedaan en 
nog te doen, dat het onmogelijk is om dat allemaal in één nieuwsbrief te 
stoppen. Onder het huis-aan-huis bezorgen van de nieuwsbrieven spre-
ken we altijd extra veel inwoners. Gelukkig kunnen we ook de komende 
jaren een aantal keren per jaar met jullie het nieuws op deze manier 
delen en kunt u ons altijd bereiken voor een persoonlijk gesprek. “

Wiek Cremers
Aanspreekpunt

077-3733773
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@fractieeenlokaal.nl  



Belfeldse rommelroute, oktober 2021

EENLokaal

Volg ons:

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Kort nieuws:
*Het buitengebied Meelderbroek ligt op dit moment op de schop voor
   verkeersveiligheid.
*EENLokaal is kritisch over het gebruik voor zonnevelden, ook in Belfeld:
   eerst de netwerk capaciteit op orde brengen en de industriële daken
   gebruiken, ons signaal is al opgepakt.
*IJverige inwoners hebben bij de Steilrand uitkijkpost een informatie-
   paneel toegevoegd.- 
*Het is de bedoeling dat de looproute via de begraafplaats en 
   Pannenberg richting het spoor wordt hersteld.

Belfeldse Rommel Route! 
Ook weer zo’n leuk initiatief van inwoners van Belfeld. De eerstvolgende 
route is gepland op zondag 27 maart. Loop of fiets die route! 
Hebt u zin om mee te doen? Kijk op de Facebook-groep “De Belfeldse 
Rommelroute” voor meer informatie.
Aanmelden kan via: belfeldserommelroute@gmail.com

We zijn trots op de EENLokaal- lijst 1 van de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Onder aanvoering van Frans Schatorjé uit Steyl staan er heel wat 
mensen uit Belfeld op de lijst van 50 mensen. 

Wensen blijven er genoeg over in Belfeld. Niet allemaal zijn ze gemakke-
lijk realiseerbaar, en voor sommige zijn we mede afhankelijk van Rijks-
waterstaat en ProRail. We zullen ons steeds inspannen voor onder 
andere: 

- Behoud van het dorpskarakter. 
- Blijven stimuleren van zelfwerkzaamheid in buurten en verenigingen 
- Verkeersveiligheid (ook) in het buitengebied.
- Weren van vrachtverkeer in de dorpskern.
- Opknappen historisch centrum Belfeld en Koninginneplein.
- Leefbare wijken en buurten met een mix aan nieuwbouw voor alle
  woonsegmenten en woonzorgvormen stimuleren. 
- Fatsoeneren en moderniseren spoorwegviaduct “den Boag”.
- Realiseren van een treinstation, indien dubbelspoor gerealiseerd
  wordt.

Onze speerpunten:

1.Aandacht voor alle dorpen, wijken en
    kernen die de gemeente Venlo rijk is.
2 Passende zorg voor iedereen, met
    speciale aandacht voor de jeugd.
3 Een blijvend stabiele en verantwoor-
    de begroting.
4 Bestrijden van armoede en
    schulden.
5 Het stimuleren van het sport- en
    verenigingsleven.
6 Een schone, groene, gezonde en
    veilige leefomgeving, nu en in de 
    toekomst .
7 Lokaal ondernemerschap moet
   gestimuleerd en beloond worden.


