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wereldrecord voor brug Wanssum
(ilG'hliif:111·1·

WANSSU\.1 1 De laatste ligger
van de Llenebrug In Wanssum
werd vrijdagmiddag op zijn
plek gehesen. Met de handeling
werd een nJeuwe mJJlpaal be
reikt voor gebiedsontwikkeling
OolJen-Wansswn. De voltool
lng van de rondweg Is namelijk
weer een stokje dichterbij, De
werkzaamheden ln het gebied
moeten op l Januari 2021 zijn
afgerond.
Het plaatsen van de acht liggers
van 69 meter per stuk leverden
Wanssum een primeur op. •Een
wereldrecord; zegt projectdlrec·
teur Theo Relnders enthouslast
�e hebben het record In Wans
sum verbroken met één meter.
Het was technisch gezien een
must om het record te breken,
want we mochten de ondersteu
ning van de brug niet te d1cht In
de buun van de waterkeringen
plaatsen. Dus we hadden een
lange brug nocUg. Het record Is
een mooie bljkomstlgheld, maar
zonder wereldrecord waren we
ook apetrots geweest op deze
brug."
ReLnders spreekt dan ook van een

Werkzaamheden
moeten op 1 januari
zijn afgerond
belangrlJke mijlpaal uwe werken
langzaam toe naar de openstel
Ung van de rondweg. Dat Is een
belangrijke stap In de voltooiing
van het complete profeet."
Toch zijn het volgens de pro)ect·

Burgemeester
LucWinants
naar Ysselsteyn
YSSELSTEYN I Na zijn aantreden
begin dJt jaar als burgemees
ter liet Luc Wlnants weten alle
Venrayse dorpen te bezoeken
om kennis te maken. Loting
wees uJt dat Veulen als eerste de
burgervader mocht ontvangen.
Dat Is Inmiddels gebeurd. Yssel
steyn Is de tweede In de rij.
Vrijdag 3 Juli om 14.00 uur wordt
\o\/lnants ln Ysselsteyn verwacht
waar hLJ tot 16.00 uur kennis
maakt met dorp en Inwoners. Het
Is niet de bedoeling dat er die dag
discussies worden gevoerd over
heikele k\','estles, gaf dorpsraad
voorzitter Mardjn Arts aan tijdens
het dorpsforum van vorige week
woensdag. "'Het wordt een Infor
mele kennismaking met elkaar:
De burgemeester Is die dag niet
Wer om problemen op te halen."
Hoe het programma eruitziet Is
nog niet duldeUJk. Bezoeken aan
Jongerencentrum Jera en super
markt Coop bij het Lovlnckpleln
zijn reêle mogelijkheden. Een
afvaardJglng van het dorpsforurn
z.al Wlnants ontvangen. "'Met een
napraatje met eventuele verdle
ptng zou afgesloten kunnen wor
den: zei Ans.

Windmolens
langs A73 bij
Smakt?
SMAKT/HOLTHEES I De moge
lijkheid bestaat dat langs de
A73 bij Smakt windmolens ko
men staan.
In de Brabantse Regtonale Ener
gie Strategie (RES) wordt de A73
als zoekgebied aangemerkt voor
windmolens. In het RES-rapport
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De laatste ligger wordt vrijdagmiddag met grote zorgvuldigheid op de plek gelegd.

directeur spannende tijden ge
weest, al heeft hij altijd vertrou
wen gehad. •zo'n ligger wordt
niet zomaar geplaatst Daar zit
veel vakmanschap achter. Alles
wordt meerdere keren berekend

en tedere stap wordt uiterst zorg
vuldig en vellig uitgevoerd. We
hebben h1er ald)d een goed ge
voel bij gehad."
De openstelUng van de rondweg
Is onder meer belangrijk om het

wordt het gebied langs het Bra
bantse deel van de A73 gezien
als een gesch.lkt landsdlapstype
dat relatief dun bevolkt Is. RES
Brabant geef aan dat er moge
Ujk meer dan vijf windturbines
te realiseren zijn. De A73 komt
bij Cuijk Brabant binnen en ver
laat de provincie ter hoogte van
Smakt. Her gebied tussen CUIJk
en Boxmeer Is dJchter bevolkt
dan het deel tussen Boxmeer en
Smakt. Daarbij liggen ter hoog
te van CulJk de KraaJjenbergse
Plassen, een gebied dat volop ln
ontwikkeling voor toerisme. Even
over de provinciegrens ter hoogte
van Oirlo Ugt oosteUJk van de A 73
eveneens een zoekgebied. voor
windenergie. Momenteel wordt
onderzocht of daar vlJf of zes
windmolens kunnen staan.

vanuJt Ysselsteyn geen zienswij
zen Ingediend, ook niet door de
dorpsraad. "De noodzaak wordt
niet gevoeld: herhaalde Arts nog
maar eens, "Dit Is een lastig dos
sier voor de dorpsraad. We kun
nen ons over veel dingen druk
gaan maken. BIJvoorbeeld over
de MJddenpeelweg die dwars
door het dorp loopt. De vraag Is
hoe we de agenda bepalen. En
hoe zinvol Is het om het over De
Peel te hebben?"
Rob KelJzer, die afscheid nam als
dorpsraadlJd, steunde De Wit.
En gaf het advies mee dutdeUjk
aan te geven waar mensen met
hun zorgen zich moeten melden.
Dorpsraad en het presldlwn van
het Dorpsforum zoeken uit of De
Peel toch breder leeft In het dorp.

'De Peel hoort
wel thuis in het
Dorpsforum'
YSSELSTEYN I De Dorpsraad
Ysselsteyn ziet geen aanJel
dlng zich druk te maken over
de eventue)e hemJeuwde In
gebruikname van vliegveld De
Peel. "We hebben geen gelui
den van zorg uit het dorp gekre
gen� liet Martijn Arts als voor
zitter van de dorpsraad tijdens
de forumblJeenkomst van vo
rige week weten. Daar was niet
iedereen het mee eens.
Tot twee keer toe vroeg forumlid
Twan de Wit om toch een speel·
ale bijeenkomst te houden om de
Inwoners alle Informatie te geven
aangaande de openstelllng van
het mHltaJre vliegveld waar twaalf
jachtvllegtulgen (F35) een plaats
moeten krijgen ....De Peel hoort
wel thuts In het dorpsforwn:'
Arts zet dat er twee reacdes van
Inwoners bij de dorpsraad waren
binnengekomen. Daarbij z!Jn er

Voordracht
wethouder op
22 september
VENRAY I De opvolger van wet
houder Martljn van der Putten
wordt tijdens de gemeente
raadsvergadering van dinsdag
22 september voorgedragen.
Wie Interesse heeft voor de func
tie van wethouder ( die uit de ge·
lederen van D66 moet komen)
en zich nog niet heeft gemeld bij
de coallttepartlj, moet snel zJJn.
Voor vrijdagavond 19 Juni w1l de
wethoudersadvtescomrntssle on
der Ietd1ng van Hans Teuntssen
(oud-wethouder van D66) de sol
llcltatlebrlef blnnen hebben. ook
Martlnet Rollng (oud-StatenUd)
en Emtna Joosten-Beslagtc (hul
dig raadsUd) maken deel uit van
die commissie. Voor 1 Juli wll de
commissie de kandidaat voor
dragen aan de fractfe. Belang
stellenden kunnen een brief plus
cv maJlen naar hansreunlssen@
home.nl.
Lees ook colwnn hiernaast.

centrum van Wansswn te ontlas
ten....Als de weg open Js, wordt het
verkeer om de dorpskern gele.Id
en dan kunnen we aan de slag
In het centrum van Wanssum.
Ook wordt er nog hard gewerkt

In de diverse watergeulen ln de
regio. Ik moet zeggen dat Ik heel
erg In de verte de ftnJshUJn be
gin te zien, maar we hebben nog
wel een paar maanden werk. De
lnwoners van Wanssum moeten

her nog wel een tlJdJe met ons
doen, maar we hebben gelukkig
altijd op veel begrip van de men
sen kunnen rekenen. Dat Is blJ
zo'n gigantisch project van groot
belang."
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VENRAY I Hlj of zij Is commwllcatlef sterk en drukt zich begrljpe
lJJk uit, debatteert op overtuigende en sympathieke wijze en doet
dat graag, laat zich niet uJt het veld slaan, kan goed omgaan met
de medJa, is b:thoudeUJk en verbaal bedreven, zoekt de verblndtng,
werkt nauw en collegl.aal samen met Jan en alleman In zijn of haar
omgeving, heeft een toekomstgerichte en onderzoekende houding,
is nieuwsgierig en toont grote maatschappeUJke Interesse, Is kri
tisch op het eigen functioneren en dat van anderen, Is enthousiast,
extravert, heert verantwoordelJJkheldsgevoel en Is consctëntteus,
heeft relevante ervarlng. kermis van machtsverhoudingen en een
uitstekend netwerk, is geen negen-tot-vijf-type, doorziet proces
sen, kan mensen aansturen Is open en transparant, kent de regio
en Is gewetensvol en trouw, gaat confiJcten niet uit de "'eg en zoekt
wtn-wtnsttuattes, slaat nJet dJcht als het spannend wordt, Is stres
sbestendig. gelooft In zljn of haar eigen kunnen en durft risico te
nemen, Is lnnovatJef en geen angsthaas en zoekt uJtdaglngen op,
maakt problemen hanteerbaar en denkt buJten de ltjnrJes.
Poeh poeh, even bijkomen. DuldeUJk Is dat de nieuwe D66-wethouder
een man van Mars of een vrouw van Venus moet zijn, een soort super
man of -vrouw, dus. Die bestaan alleen In sprookjes.
Dat weten ze btJ D66 ook. Daar zl)n ze verstandig genoeg voor; Maar
zo zien profielschetsen er tegenwoordig uit Weef er wat regels russen
die war dichter tegen de Venrayse slruatfe aanleunen zoals: 'De nieuwe
wethouder dient sterk genoeg te zijn om zich binnen het college ten
opzichte van gedreven en krad1dge wethouders staande te houden,
moet de D66-belangen uitdragen en de Venrayse sfeer en cultuur ken
nen; et voilà, klaar Is de profielschets dfe Je allemaal In concept terug
kunt vinden op Internet, of op aanvraag bij het landellJke pantJbestuur
krijgt toegestuurd.
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Maakt verder ook nJet ult. Want Je kunt dan wel goed van tongriem ge
sneden zijn, geen nagelklulver zijn, een durfal van fonnaat, zo flexibel
zijn als een slangenmens, altijd goed gemutst en summa cum laude
zijn afgestudeerd In het vak besruurskunde ... Als het ln het college nJet
botert, heb Je daar allemaal niets aan.

Chrlst van den Muockhof
dJ.rlst@peelenmaasvenray.nl
Léony Geurts
leony@PeeJenmaasvenray.nl
Tarieven op aanvraag

Daarom dekt de ultrakorte profielschets die D66-fractieleider Daan
Janssen onlangs achteloos uit zJJn mouw schudde, rn1sschlen nog wel
het meest de lading: •oe opvolger van Martijn van der Punen moet
een allrounder zJJn die de Venrayse politiek snapt• Toen de Jonge
D66'er dat zei, keek hlJ vast In de spiegel, klaar om de sollJcitatlebrlef
te schrijven.
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