
Nieuwsbrief Belfeld zomer 2021

De Covid19-perikelen hebben inmiddels een zware wissel op ons getrok-
ken. Dat geldt natuurlijk voor iedereen, maar in het bijzonder voor onze 
opgroeiende jeugd, de ouderen, kwetsbaren, ondernemers en onze 
zorgverleners. Ook in Belvend hebben we onze weg nog steeds niet 
kunnen vervolgen op het moment dat deze nieuwsbrief wordt gedrukt. 
Gelukkig stijgt het aantal prikken gestaag en komt er licht aan het einde 
van de tunnel. Een tunnel waarvan we vorig jaar niet konden weten dat 
deze zo donker en lang zou worden. Maar zelfs de moeilijkste tijd gaat 
ooit voorbij. EENLokaal wenst u een zonnige en gezonde zomer toe! 

Kadernota 2021
In de kadernota worden de wensen van de gemeenteraad besproken, 
die in het najaar gaan leiden tot de begroting 2022-2025. De financiële 
situatie is behoorlijk verbeterd. En dat is ook nodig, want er is en blijft 
veel te doen en ook de gevolgen van Covid-19  moeten opgevangen 
worden. EENLokaal heeft de nadruk gelegd op de leefbaarheid. Ook 
geluidsoverlast van wegen en een schonere leefomgeving horen daarbij. 
De schijnwerpers richten we ook op stabiele en vitale gemeenschaps- 
accommodaties, die  in geen enkel dorp of wijk exact dezelfde structuur 
en functie hebben. Zeker in Belfeld, waar er (nagenoeg) geen horeca 
meer is, heeft “de Hamar” een aparte status.  Ook belangrijk: meer 
genieten en benutten van onze Mooder Maas, slimme inrichting van 
parkeerplaatsen, een voortzetting en verruiming van de lokale subsidies 
op energiebesparende maatregelen. De laaggeletterdheid, armoede en 
eenzaamheid blijft een doorn in ons oog. Het gaat hier niet enkel om 
geld, maar we willen vooral ook de mensen, die extra steun nodig 
hebben, echt kunnen bereiken. Zo heeft onze fractie van allerlei richtin-
gen meegegeven. We blijven wel voorzichtig, we nemen eventuele 
winsten pas als ze echt beklonken zijn. Want bij mogelijke toekomstige 
“Haagse Tekorten” kan dat voor gemeenten gevolgen hebben. Daarvoor 
is buffer nodig. We mogen onze ogen niet sluiten voor de financiële en 
psychische schade die de afgelopen periode veel van onze inwoners en 
ondernemers heeft getroffen. Het vinden van het juiste evenwicht is nu 
de kunst. 

Verkeer buitengebieden Belfeld
Wandelaars en fietsers moeten de wegen in het buitengebied delen met 
auto’s, vrachtauto’s en landbouwverkeer. De oorzaak: sluipverkeer 
tussen Reuver en de opritten van de A73. De Elshoutweg krijgt asfalt- en 
bermonderhoud, de Koelesweg wordt NIET afgesloten. Er ligt een plan 
om het buitengebied veiliger te maken met verkeer remmende maatre-
gelen, inclusief een aanpak van de kruising Elshoutweg-Broekstraat-Pol-
dersweg. Het zal de inwoners en verkeersdeelnemers in het hele buiten-
gebied ten goede komen. Met drempels zal het sluipverkeer onaantrek-
kelijker gemaakt worden en de wegen daardoor weer veiliger. De bewo-
ners van het betreffende deel van het buitengebied hebben eerder hun 
uiteenlopende meningen kenbaar kunnen maken. Nu is gekozen is voor 
deze oplossing, waar toch het meeste draagvlak voor is. De volmaakte 
oplossing bestaat niet. Deze ligt ook bij de weggebruikers zelf! EENLo-
kaal is blij nu er onderzocht wordt of de gevaarlijke situaties op de smalle 
Langeweg, meteen meegenomen kunnen worden in het project.

Onze raadsleden:
Lonneke Janssen, Duran Yildiz, Chantal Theunissen, 
Leon van den Beucken, Tugba Özkaya 
Luud Pieko (fractie voorzitter)
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Gevaarlijke helling bij de Stuw is verleden tijd
Het zal net iets rustiger worden bij de Spoedeisende Eerste Hulp. De 
gevaarlijke steile helling wordt onttrokken aan de fietsroute. Deze gaat 
om de loods van RWS gelegd worden. De dorpsraad en de gezamenlijke 
raadsleden uit Belfeld, de gemeente Venlo hebben zich hier jaren lang 
keihard voor gemaakt en krijgen nu de medewerking van Rijkswater-
staat. Het bleek een brug te ver om het fiets- en wandelpad bij de Stuw 
rechtdoor te leggen, vanwege de aanwezige rails. Ons raadslid Leon van 
den Beucken: “We zijn erg blij met deze oplossing zo vlak voor de zomer, 
want de massale valpartijen op die plek zullen waarschijnlijk tot het 
verleden behoren.” 

Begraafplaats Belfeld tip top onderhouden door onze vrijwilligers
Onze groep vrijwilligers die onze begraafplaatsen verzorgen, ook die in 
Belfeld, verdienen een grote pluim. Zij zijn het, die ervoor zorgen dat 
alles er spic en span bij ligt!
Aan de toegangsweg van de begraafplaats, bij de parkeerplaats, staan 
een aantal bomen in een perk, maar dat perk is in slechte staat. Het ligt 
er niet zo fraai bij, een doorn in het oog van diverse inwoners, dat moet 
nu eens opgepakt worden. En gaat ook opgepakt worden, zo is aangege-
ven door de gemeente. Ook het huisje op de begraafplaats wordt opge-
knapt. We zien dit ook als een mooi signaal naar de vrijwilligers.

Wiel is – na lange tijd in de elektrotechniek gewerkt te hebben – nu werk-
zaam bij de Landelijke Verkeersdienst. ”Graag wil ik medewerking verle-
nen aan EENLokaal door praktische ondersteuning. Korte lijnen en 
daadkracht zijn belangrijke aspecten, die ik graag mee wil verwezenlij-
ken in een groeiend en lokaal team, dat dicht bij de samenleving staat. 
Welkom Wiel! 

Volgende nieuwsbrief presenteren we wederom een nieuw actief lid uit 
Belfeld! 

EENLokaal

Wil je graag meedenken en meedoen met EENLokaal? 
Graag! Er zijn veel manieren om ons werk te steunen. 
Informeren kan geen kwaad. Je kunt ook meehelpen 
met kleine dingen, zonder grote verplichtingen. 
Of word lid: www.eenlokaal.nl 
Voor andere vragen over bijvoorbeeld leefbaarheid, 
kunt je terecht bij:  l.vandenbeucken@eenlokaal.nl of 
l.pieko@eenlokaal.nl

Het Belfeld focus team: 
Leon van den Beucken, Luud Pieko, Henk Brauer, 
Pieter Dings

Begraafplaats Belfeld na onderhoud door onze
vrijwilligers

EENLokaal groeit
Graag willen we jullie ons nieuwe, actie-
ve lid in Belvend voorstellen: Wiel van 
Tegelen! 
Geboren in 1957, in de Pastoor 
Hermensstraat, als 3 derde kind in een 
Belfelds gezin. Wiel is getrouwd met 
Marianne Ummenthum en trotse vader 
van twee dochters en opa van een klein-
kind. Kunst schilderen, wandelen, auto-  
en motorsport, fietsen en genieten van 
het bourgondische leven zijn de passies 
van Wiel. 
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