Burgemeester en wethouders op bezoek in Milsbeek
In het kader van bezoeken van het college van burgemeester en wethouders aan wijken en dorpen
van Gennep is op dinsdag 13 december Milsbeek aan de beurt. Het college wil de contacten
versterken en horen wat er speelt in het dorp. Het bespreken van de kwaliteit van de leefomgeving is
een belangrijk thema. Het bezoek vormt tevens aanleiding voor de aanbieding van het
Dorpsontwikkelingsplan aan het gemeentebestuur en de formele oprichting van de stichting SL!M.
Met vertegenwoordigers van diverse lokale organisaties is voor dat bezoek een programma
voorbereid dat bestaat uit verschillende onderdelen.

Bustocht door het dorp en de omgeving.
De bedoeling is het college ter plekke kennis te laten maken met zaken die leven bij de inwoners.

Busstop 1

Schuttersplein

Henk Vervoort, lid van de voormalige
werkgroep DOP, vertolkt de kritiek van veel
inwoners met betrekking tot de uitstraling van
het plein.
Een betere aankleding, meer groen en horecafaciliteiten zou de centrumfunctie kunnen
versterken en het plein als ontmoetingsplaats
herkenbaar maken voor jong en oud.

Busstop 2

Molenromp/Rijksweg

Wim Bindels, bestuurslid Stichting
Cultuurbehoud Milsbeek, bespreekt de
problematiek van deze ruïne: ingevolge de
bestemming ''Bedrijven'' mag de door de
eigenaar gewenste invulling als woning niet
gerealiseerd worden. Het gevolg is dat deze
troosteloze aanblik voortduurt en afbreuk blijft
doen aan de beoogde ''etalagefunctie'' van de
Rijksweg en bepaald geen positieve uitstraling
biedt als visitekaartje bij de ingang van ons
dorp.

Busstop 3 Oude ''Saksische'' boerderij/Rijksweg
Wim Bindels legt uit dat, dank zij langdurig en volhardend gelobby, het nu zo ver is dat het
gemeentebestuur in het kader van het gemeentelijk monumentenbeleid bereid is
voorwaardenscheppend mee te werken aan het herstel en behoud van enkele karakteristieke
boerderijen in het Milsbeekse buitengebied.

Busstop 4 Langstraat/Boekweitpad
Ton Frenken vraagt aandacht voor de gevoelens van
onveiligheid die leven bij omwonenden in verband met
het smalle, onverlichte pad naar de Kamilleweg.

Busstop 5 Bedrijventerrein Ovenberg
Piet Teunissen, ondernemer, wijst op de precaire situatie van het bedrijventerrein. Verschillende
bedrijfspanden staan leeg en staan te huur of te koop. Het zou wenselijk zijn primair hier de
vestigingsmogelijkheden van nieuwe bedrijven te faciliteren voordat veel energie gestoken wordt in
nieuwe bedrijventerreinen elders in de gemeente.
Busstop 6 Achterbroek
Martien Holthuysen, bestuurslid Stichting Cultuurbehoud Milsbeek,
neemt de Picknickbank en het daarnaast geplaatste beeldhouwwerk
van de Milsbeekse kunstenaar Piet Klabbers tot aanleiding om
informatie te geven over de stichtingsactiviteiten met betrekking tot
de aanleg van de wandelroute ''Rondje Milsbeek'' en de pogingen om
nog meer kunstwerken van Milsbekenaren in de openbare ruimte
geplaatst te krijgen.

Busstop 7 Voormalige steenfabriek
Ronald Starrenburg, lid van het Buurtcomité
Bloemenstraat en omgeving, vertelt iets over
de voorstellen die dit comité heeft uitgewerkt
voor een alternatieve bestemming van het terrein van de steenfabriek, voorstellen die naadloos
aansluiten bij de intenties van de ''Strategische Regiovisie'' een door het gemeentebestuur
vastgesteld plan waarin onder meer op het ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteiten en het bevorderen
van recreatie en toerisme van het Maasdal sterk de nadruk wordt gelegd.

Genneperhuis
Martien Holthuysen wijst op de door de inwoners enthousiast begroete ontsluiting van het
Genneperhuis en het gebied van de Maaskemp. Feit is dat de belegering van deze historische vesting
in het verleden aanzienlijke gevolgen heeft gehad op de nabije omgeving, met name door de sloop
van gebouwen ten behoeve van een vrij schotsveld.

Busstop 9 Onderkant (boerderij Kosters)
Wim Bindels richt wederom de aandacht op een van
de oude boerderijen. Door de inspanningen van de
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek en de positieve
houding van het gemeentebestuur, kan ook deze
boerderij in het kader van het geschikt maken voor
burgerbewoning in zijn traditionele stijl hersteld
worden en behouden blijven.

Busstop 10 Het Koningsven
Martien Holthuysen licht namens de LLTB toe wat hun bezwaren zijn tegen de voorgenomen
ontgrondingsplannen. Die komen namelijk erop neer dat de zogenaamde bouwvoor (de zwarte
teelaarde) wordt afgegraven om het ontwikkelen van een stukje nieuwe natuur aan de voet van de
stuwwal mogelijk te maken. De consequentie is dat een
dergelijke ingreep nooit meer ongedaan kan worden gemaakt,
mocht in latere jaren een ander inzicht ontstaan en de
behoefte aan landbouwgrond herleven. De LLTB pleit voor een
aanzienlijk kleiner proefproject, bijvoorbeeld in De Diepen, aan
de noordzijde van de Zwarteweg (= voorlopig behoud van
landbouwgrond en test of de geplande ontwikkeling überhaupt
tot stand komt).

Busstop 11 Sportvelden
Rob Peperzak, voorzitter SV Milsbeek , houdt
een vurig pleidooi voor de realisatie van een
sporthal en legt uit dat men momenteel
besprekingen voert met mogelijk toekomstige
gebruikers/huurders om tot een sluitend
financieringsplan te komen.

Busstop 12 Plan de Zwarteweg
Ton Frenken wijst op de gevaarlijke situatie
rond de vijver bij de Plateel. Het probleem is
dat een goede afscherming ontbreekt. De
kans bestaat dat kinderen van het
naastgelegen speelveldje langs het
ongebruikelijk steile talud zo maar het water
inrollen. De jeugd pleit voor een alternatieve
oplossing, bijvoorbeeld een voetbalkuil in
plaats van water.

Busstop 13 Gildestraat/Zwarteweg
Ruud van den Bos, lid van de actiegroep
''Geen zand erover'', vraagt aandacht voor de
al jaren slepende kwestie van de Zwarteweg.
Het grote aantal zandtransporten dat dagelijks
door deze straat dendert bedreigt gezondheid,
veiligheid en leefkwaliteit van de
aanwonenden en veroorzaakt zelfs
aantoonbare schade aan hun huizen.
Ondanks veelvuldig overleg en bepaalde
toezeggingen is er tot nu toe geen wezenlijke
verbetering in de situatie gekomen.
Nieuwe ontgrondingsplannen in de
Koningsvennen dreigen de, in hun ogen
onhoudbare situatie voor vele jaren te
bestendigen tenzij er een goede oplossing
wordt gevonden.

Busstop 14 Jakobsladder
Bezoek aan de pottenbakkerij, ''De Jakobsladder'' vormt het einde van de bustoer. Theo Holthuysen,
voorzitter van de Stichting De Oude Pottenbakkerij vertelt iets over inspanningen die deze stichting
samen met een groot aantal vrijwilligers heeft verricht om deze historische pottenbakkerij op te
knappen.
De bedoeling is dat de pottenbakkerij niet alleen een werkplek blijft bieden voor de kunstenaarpottenbakker Geert Jacobs maar ook een functie krijgt als Milsbeeks Keramisch Centrum met
educatieve en museumactiviteiten. De financiering van nog noodzakelijke voorzieningen en de
planologische invulling van de directe omgeving blijft vooralsnog een zorgenkind.

stop 15 School Milsbeek
Lopend gaat het gezelschap naar de Milsbeekse basisschool "De Drie Vijvers".
Begroting door kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en daarna plaatsnemen in de schoolbankjes.
De kinderen bieden een spontane kijk op de Milsbeekse leefomgeving en geven uitleg over positieve
punten. Maar zij leveren ook kritiek op verkeersveiligheid en ontbrekende voorzieningen.
Hun presentatie maakt een bijzondere indruk op het gezelschap.
Na een kop koffie vertrek naar 't Trefpunt voor een ontmoeting met een delegatie van het KBO onder
leiding van Ries Caspers.

Bijeenkomst voor alle inwoners en ondernemers in 't Trefpunt
19:00 uur inloop
en mogelijkheid om aan vier verschillende thematafels met vertegenwoordigers van het
gemeentebestuur van gedachten te wisselen, vragen te stellen.
19:30 Start avondprogramma
Opening door burgemeester De Loo. Zij stelt de overige collegeleden voor:
Wethouder Voncken, wethouder Vandermeulen en wethouder Van den Bogaert.

In een korte terugblik op het middagprogramma,
geeft de burgemeester aan dat naast reeds
bekende zaken het college zeker ook nieuwe
informatie heeft gekregen.

Na een muzikaal intermezzo door een groep
Muzikanten van ''Dichterbij" wordt op ludieke
wijze door Het Gilde het DOP, het
Dorpsontwikkelingsplan binnen gebracht.

Mart van Boekel, voorzitter van de werkgroep DOP overhandigt dit aan wethouder van den Bogaert
en bedankt tegelijk de leden van de werkgroep voor hun werk.
De wethouder beloont de inzet van de werkgroepleden met entreekaarten voor de Floriade in Venlo.

Vervolgens maakt de wethouder de oprichting van de Stichting SL!M en de installatie van de
bestuursleden bekend en overhandigt namens het gemeentebestuur symbolisch een cheque van
2500 euro bij wijze van startkapitaal voor het toekomstig werk van de stichting.
Daarna wordt de website www.milsbeek-slim.nl gelanceerd met een korte uitleg van Gerhard Frensel.
Met een korte toespraak geeft Mart van Boekel het sein voor de start van de eigenlijke thema-avond.
Een bijeenkomst gevuld met stellingen over de DOP-thema's :
Wonen, Woonomgeving en Voorzieningen, Sociaal klimaat, Economie en Bedrijvigheid.

De inwoners worden gevraagd hun mening te geven via de microfoon en via stemmingen met groene
en rode kaarten en zo komt een dialoog tot stand met de individueel reagerende collegeleden.
Het geheel wordt onderbroken door een bijzonder agendapunt waarbij de Stichting SL!M een groep
vrijwilligers in het zonnetje zet, te weten de tuinonderhoudsploeg van de pastorietuin en het kerkhof.
Mart van Boekel maakt dit tastbaar door het overhandigen van de Milsbeekse Vitale Vaas.
Volgt nog een (zo langzamerhand traditie wordende) voordracht van een spontane limerick door de
heer De Winter, waarna burgemeester De Loo met een dankwoord de bijeenkomst sluit.

