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Herinrichting Kroonbeek/Tielen-
beek 
LLTB heeft samen met Waterschap 
Limburg en een aantal ondernemers 
uit het gebied een veldbezoek 
uitgevoerd om knelpunten met eigen 
ogen te bekijken. Deze worden 
opgenomen in het nieuwe 
hydrologische model, aan de hand 
waarvan de herinrichting straks 
wordt getoetst. Dankzij deze aanpak 
wordt beter geluisterd naar 
ondernemers met gebiedskennis.

Snel internet Gennep 
De gemeenteraad van Gennep heeft op 29 mei 
unaniem ingestemd met het voorstel 250.000 
euro voor te financieren voor een 
vraagbundelingscampagne. De raad gaat voor 
snel internet voor het gehele grondgebied van 
de gemeente (kernen, buitengebied en 
bedrijventerreinen). Na de zomer van dit jaar 
wordt een vraagbundeling gestart, waarbij 
geïnteresseerden afspraken kunnen gaan 
maken met aanbieders. Als dat positief uitvalt, 
is het de bedoeling dat in 2019 wordt gestart 
met de aanleg van glasvezel in de kernen en het 
buitengebied.

uitgelicht

Pieter Lucassen
Voorzitter LLTB-afdeling Maasduinen

‘DAARVOOR HEB JE EEN ORGANISATIE ALS DE LLTB NODIG’

“Het afgelopen jaar stond in het teken van de omvorming van afdelingen tot regio en 
hoe we in dat proces de belangen van Maasduinen konden waarborgen. Onze afdeling 
Maasduinen vormt nu samen met de afdelingen Peel en Maas, Horst-Venlo en Venray 
LLTB-regio Noord-Limburg. Vanaf deze plek wil ik alle (bestuurs)leden die in het verleden 
een bijdrage hebben geleverd aan de afdeling van harte bedanken voor hun inzet.
Die inzet was in 2017 ook weer aanzienlijk. Het bestemmingsplan buitengebied Bergen 
bijvoorbeeld had er heel anders uitgezien, als wij ons als LLTB daar niet mee hadden 
bemoeid. Natuurlijk worden niet alle wensen ingewilligd, maar we hebben er wel voor 
gezorgd dat het gebied voor de dierhouderij niet op slot zit. Samen met een groep 
LLTB-leden en projectleider Bert Vergoossen heb ik deelgenomen aan een inspraakavond van de gemeente. Op basis van feiten 
en kennis hebben we daar vragen beantwoord en daarmee de emotie uit de discussie gehaald. Afzonderlijke boeren komen op 
die manier nooit bij de gemeente aan tafel; daarvoor heb je een organisatie als de LLTB nodig.

Dat geldt ook voor het MIRT-onderzoek Lob van Gennep. Het MIRT –onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte 
en Transport ) gaat over de functie van de Lob van Gennep als waterretentiegebied bij extreem hoge waterstanden in de Maas. 
Op zo’n onderzoek kun je als individu totaal geen invloed uitoefenen; dat is iets tussen de landelijke overheid en de gemeente. 
Door input te leveren aan de gemeente hebben we in een vroeg stadium al aandachtspunten kunnen inbrengen.  
Een ander voordeel van een vereniging als de onze is de enorme hoeveelheid kennis die we in huis hebben. Bij de projectleiders 
in Roermond, maar zeker ook bij onze leden. Daarvan gaan we in de toekomst steeds meer gebruik maken, in de vorm van 
ondernemersgroepen.” 

aan het woord


