Zienswijze OTB Zaarderheiken
Boekenderbelang
Zienswijze ontwerptracébesluit
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

Om de filevorming
in en rond knooppunt Zaarderheiken te verminderen is een bestuurlijke
voorkeursoplossing bedacht bestaande uit de verbreding van de oostelijke
parallelbaan met één rijstrook vanaf het begin van de parallelbaan tot de
verbindingsboog.

Op zich is het
goed dat er plannen zijn ontwikkeld om tot een betere doorstroming op de A73 te
komen. Waar we ons wel zorgen over maken zijn de gevolgen voor de inwoners
van
het dorp Boekend.

Van overschrijding
van de geluidproductieplafonds (GPP’s) bij Boekend
is al gedurende langere tijd sprake. Aangegeven wordt dat het
ontwerptracébesluit (OTB) mede als doel heeft om de
overschrijding van de GPP’s op te heffen. Vanwege financiële doelmatigheid
worden in de OTB toch op maar liefst in totaal een zestigtal plekken de
geluidproductieplafonds
verhoogd.

De bewoners van
Boekend, Blerick en Hout-Blerick dragen al jarenlang de gevolgen van de aanleg
van de A73 en later de A74. Steeds weer moet je constateren dat er sprake is

van een toegenomen overlast, doch adequate maatregelen blijven veelal uit. Ook
in dit OTB gaan financiële/economische belangen weer boven de belangen van de
bewoners.

Het treffen van
geluidmaatregelen ten behoeve van de Boekend is volgens de plannen simpelweg
te
kostbaar. Volgens die plannen is ook van belang dat het om een plek gaat waar
minder woningen staan. Die redenering heeft tot gevolg dat je als inwoner van
een klein dorp altijd aan het kortste eind zult trekken.

Op een gegeven
moment zul je als overheid de vraag moeten beantwoorden of je de bewoners nog
recht in de ogen kunt kijken. In dit geval wordt uitsluitend naar het
doelmatigheidscriterium gekeken, doch als overheid dien je ook de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen.

Boekend, Blerick
en Hout-Blerick hebben te maken met overlast vanwege het toegenomen verkeer
via
de wegen, de spoorwegen en de aanleg van een railterminal. Het industriegebied
wordt almaar groter. Ook is in de aanleg van een windturbinepark voorzien. Door
al die infrastructurele ontwikkelingen worden de bewoners zwaar getroffen.

Verhoging van de
geluidproductieplafonds is volgens ons niet de oplossing. We menen dat er
aanvullende geluidmaatregelen moeten worden getroffen ten behoeve van de
bewoners van de Boekend.

Hoogachtend,

Belangenvereniging
Boekender Belang / Dorpsraad Boekend

Vouchers voor energiebesparende
maatregelen
Vouchers
voor energiebesparende maatregelen

Woningeigenaren in de gemeente
Venlo kunnen tot 31 maart 2021 een energievoucher aanvragen. Deze zijn
bestemd
voor het nemen van energiebesparende maatregelen in huis.

Meer energie besparen is goed voor
het klimaat én je portemonnee. We willen jou, als eigenaar van een bestaande
woning
in gemeente Venlo, helpen met energie besparen. Daarom kun je tot 31 maart
2021
een energievoucher aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Denk
daarbij
vooral aan kleine maatregelen, zoals een waterbesparende douchekop, LED
verlichting of het aanschaffen en bevestigen van radiatorfolie. Maar ook
grotere ingrepen zoals bijvoorbeeld vloer-, dak- of spouwmuurisolatie, een
zonneboiler,
het vervangen van een kozijn met isolerend glas of een warmtepomp komen in
aanmerking voor deze energievouchers.

Er zijn vier typen vouchers
beschikbaar. Deze hebben een waarde van €60,- €200,- €400,- of €1.000,- Per
adres mag één voucher worden aangevraagd. Aanvragen worden in volgorde van
binnenkomst afgehandeld en op = op. Voor meer informatie over de
energievouchers
en
het
aanvragen
van
de
vouchers
ga
je
naar
www.duurzaambouwloket.nl/rre-venlo

Duurzaam Bouwloket Venlo

Het
Duurzaam Bouwloket Venlo regelt de aanvragen van de vouchers voor de
gemeente
Venlo. Maar dit loket heeft jou mogelijk nog meer te bieden. Zo kun je er
bijvoorbeeld terecht voor:

Gratis en
onafhankelijk advies bij het verduurzamen van jouw woning
Vragen over
isoleren
Vragen over
energiebesparing
Subsidie- en
financieringsregelingen
Het vinden van
een betrouwbaar bedrijf dat duurzaamheidsmaatregelen uitvoert.

Ontdek de mogelijkheden op de website www.duurzaambouwloket.nl/venlo

Contact
Stel je vraag aan een onafhankelijk adviseur via de helpdesk.
Telefoonnummer: 072 – 743 39 56

E-mailadres: info@duurzaambouwloket.nl

Digitale informatiesessies A73 bij
knooppunt Zaarderheiken
Rijkswaterstaat nodigt belangstellenden uit
om deel te nemen aan één van de twee digitale informatiesessies over de
uitbreiding van de A73 bij knooppunt Zaarderheiken. De oostelijke
parallelbaan
krijgt hier een extra rijstrook. De sessies vinden plaats op dinsdag 30 juni
en
donderdag 2 juli.

Minister
Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 2 juni 2020 het
ontwerptracébesluit (OTB) voor de A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
ondertekend.
De nieuwe rijstrook op de A73 in noordelijke richting begint bij aansluiting
Maasbree en loopt tot en met aansluiting Venlo-West en tot de bocht naar de
A67.

Het

verkeer dat vanuit Roermond via de A73 naar Venlo rijdt staat bij knooppunt
Zaarderheiken dagelijks in de file. In de spits kan de parallelbaan de
hoeveelheid verkeer niet goed verwerken, omdat er maar één doorgaande
rijstrook
is. Rijkswaterstaat legt met medefinanciering door de provincie Limburg, op de
oostelijke parallelbaan een extra rijstrook van circa 2 km aan om de
doorstroming en veiligheid op de A73 te verbeteren. Naar verwachting beginnen
de werkzaamheden in 2021.

Twee
digitale sessies

Als alternatief voor
de informatieavond die vanwege het coronavirus (COVID-19)niet kan
plaatsvinden,
organiseert Rijkswaterstaat twee webinars op dinsdag 30 juni en op donderdag
2 juli van 19.00 – 20.30 uur. De nadruk ligt op het OTB, het wegontwerp, de
maatregelen, de effecten op geluid en de ruimtelijke kwaliteit.

Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden voor één van de twee identieke digitale informatiesessies
via de projectwebsite: www.rijkswaterstaat.nl/a73zaarderheiken.
Deelnemers worden verzocht direct vanaf het begin van de sessie deel te nemen.
Het programma start met een presentatie en aansluitend is er de mogelijkheid om
vragen te stellen. Na beide sessies wordt de presentie op de projectwebsite
geplaatst.

Ontwerptracébesluit

Het
OTB is de verdere uitwerking van het voorkeurstracé. Het OTB omvat het
wegontwerp van het A67/A73 Knooppunt Zaarderheikenmet de bijkomende

maatregelen. Er bestaat vanaf 11 juni de mogelijkheid om het OTB digitaal en op
papier in te zien. Dit kan op het kantoor van Rijkswaterstaat in Maastricht of
op het stadskantoor van Venlo (alleen op afspraak). Van 11 juni tot en met 22
juli 2020 kunnen belanghebbenden hun zienswijze op het OTB kenbaar maken.
Dat
kan digitaal, schriftelijk en mondeling. Kijk voor meer informatie op
www.platformparticipatie.nl/knooppuntzaarderheiken.

Meer
informatie?

Meer
informatie over het project is te vinden op

www.rijkswaterstaat.nl/a73zaarderheiken

Jeugdclub Don Bosco
Zoals u wellicht al heeft gemerkt zijn we met de Jeugdclub helaas niet
langs de deuren gekomen op 4 april met de jaarlijkse paaseieren-actie. Dit
heeft alles te maken met de verlengde maatregelen vanuit de overheid
aangaande het Corona-virus. Hoewel het voor de club geen makkelijk
besluit was, hebben we gekozen om voor ieders veiligheid de actie af te
gelasten. Helaas konden we geen bericht meer in de Schakel plaatsen om
dit iedereen te laten weten, maar hopelijk is het nieuws tot jullie gekomen
via social-media of de Bookend Watch-app. Als Jeugdclub vinden we het
uiteraard heel erg jammer dat de actie niet door kon gaan, maar niet
getreurd; volgend jaar staan we weer paraat! Noteer de datum vast in uw

agenda: 27 Maart 2021.

De clubavonden liggen al een aantal weken stil door de maatregelen die
horen bij de coronacrisis. Omdat er veel onduidelijkheid is over hoe de
maatregelen (al dan niet) versoepeld zullen worden, willen wij als club nu
duidelijkheid bieden voor de kinderen en ouders. Seizoen 2019/2020 zou
lopen tot en met 8 juni. Het is zeer de vraag of de maatregelen al voor die
tijd zo versoepeld zouden zijn dat ook de clubactiviteiten door kunnen
gaan. Daarom is besloten om alle clubactiviteiten voor komend seizoen af
te gelasten. Dit betekent dat zowel de clubavonden, als de uitjes die
normaal in het voorjaar plaatsvinden, niet door zullen gaan. Met pijn in
ons hart zijn we tot dit besluit gekomen, maar gezondheid gaat boven
alles!

Het
kamp voor de oudste-groepers staat vooralsnog gewoon gepland omdat
dit in juli
plaatsvindt. De vergaderingen en planning omtrent het kamp gaan tot nu
toe nog door.
Mocht in de komende weken duidelijk worden dat de maatregelen
aangaande de coronacrisis
de doorgang van ons kamp niet toestaat, laten we dit uiteraard weten.
We
vinden het als Jeugdclub heel erg jammer dat we de meeste kinderen nu
moeten
gaan missen tot seizoen 2020/2021 gaat beginnen. Daarom gaan we een
aantal
leuke dingen bedenken om toch met jullie in contact te blijven. We zijn nu
in
beraad hoe en wat we kunnen doen, om ervoor te zorgen dat de Jeugdclub
ook in
deze gekke tijden voor verbinding en ontspanning kan zorgen voor de
kinderen

van de Boekend. Jullie horen z.s.m. van ons!
Omdat
we nu geen afsluitende clubavond/activiteit kunnen organiseren, hebben
we het
idee gevat om aan het begin van volgend clubseizoen een openingsactiviteit te
plannen. Dit moet een feestje worden waarin we hopelijk met zijn alle
kunnen
vieren dat we weer in elkaars bijzijn kunnen genieten van leuke
activiteiten.
Ook hier horen jullie t.z.t. meer over.
In
de tussentijd wensen wij iedereen het beste. Blijf gezond en hopelijk zien
we
elkaar snel als dit voorbij is!

Nieuws Boekender Belang
De huidige situatie omtrent het Coronavirus heeft het
bestuur van Boekender belang doen besluiten de op 24 maart a.s. geplande
jaarvergadering te laten vervallen.

In afwachting van de verdere ontwikkelingen zullen we
een keuze maken voor een nieuwe datum.
Deze zal uiteraard tijdig gepubliceerd worden in de
Schakel en op onze website.

