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Onderwerp

Altweerterheide in groei en bloei naar 2020.

Voorstel

Met bijgaande antwoordbrief inzake het begeleiden bij het oppakken van twee projecten in
te stemmen.

Inleiding

Met de dorpsraad Altweerterheide hebben recentelijk enkele malen overleggen
plaatsgevonden, voor het laatst op 22 januari 2018. De dorpsraad heeft twee projecten
waarze graag samen met de gemeente verder invulling aan willen geven, te weten:

1. Woningbouw in Altweerterheide.
2. Opknappen van het centrum en straten in Altweerterheide.

De dorpsraad heeft een werkgroep samengesteld die met voorbereidende werkzaamheden
is gestart. Zo is een eigen woningbehoefte-onderzoek uitgevoerd en zijn er ideeën
ontwikkeld voor het opknappen van de dorpskern.

In de brief wordt gevraagd aan te geven wie de contactpersonen zijn die namens de
gemeente deel kunnen nemen aan beide projecten.

Beoogd effect/doel

De dorpsraad wil het dorp profileren als'Het groene haft van Weert', een vitaal en mooi
dorp met uitstraling. Hiervoor is een evenwichtige samenstelling van de inwoners nodig,
variatie in aanbod van woningen en een herkenbare dorpskern, zo stelt de dorpsraad.

Argumenten

1.1 Voor wat betreft het wonen wordt aangesloten op het lopende woningmarktonderzoek.
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De dorpsraad heeft een eigen woningmarktonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt een
aanvullende woningbehoefte. Momenteel wordt tevens een woningmarktonderzoek
uitgevoerd in Midden-Limburg in verband met de actualisatie van de regionale
Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg. Wanneer de uitkomsten
daarvan bekend zijn, wordt hierover verder met de dorpsraad in overleg getreden. Dit is
naar verwachting in de loop van mei 2018. De beleidsadviseur Wonen, Marian Afts, wordt
h iervoor contactpersoon.

1.2 De planvorming voor het centrumgebied is opgenomen in de begroting 2018.
In programma 1 Woonklimaat, ondcr 1.2 Kwaliteit woonomgeving, 1.2.2 Verdere
vergroening is het opwaarderen van de openbare ruimte in Altweerterheide opgenomen.
Als resultaat is gemeld het opstarten van het planproces opwaarderen openbare ruimte
centrumgebied. De dorpsraad ervaart overlast van het doorgaande karakter van de
Bocholterweg, waarbij men zich niet aan de maximum snelheid van 30 km/u houdt. De
Bocholterweg heeft veel bochten tusseR Keent tot aan het dorp. Dat werkt
snelheidsremmend. In het dorp echter wordt de Bocholterweg recht en daardoor wordt het
gemakkelijker harder te gaan rijden. De dorpsraad wenst de uitstraling te verbeteren door
meer groen aan te brengen (ook in Savelstraat en Hollandrastraat) en de Bocholterweg in

te richten als 30 km zone en vrachtverkeer te weren.

Dit is bij uitstek een project dat participatief opgepakt kan worden en als pilot gebruikt
kan worden voor andere toekomstige initiatieven. Vanuit de afdeling Openbaar Gebied
wordt Dirk Franssen contactpersoon. Afhankelijk van de participatieve aanpak, de
voortgang daarin en de afspraken daarbij, wordt bekeken hoe en wanneer andere
medewerkers van de afdeling Openbaar Gebied aan te haken.

Kanttekeningen en risico's

Belangrijk blijft de verwachtingen te managen. Er is tenslotte nog geen budget
gereserveerd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In deze fase betreft het inzet van reguliere ambtelijke uren

Uitvoering/evaluatie

In de loop van dit jaar moet het planproces vorm hebben gekregen. Uitvoering van
maatregelen in de openbare ruimte die direct uitgevoerd kunnen worden

Com mu nicatie/ participatie

De dorpsraad wordt geïnformeerd middels bijgaande brief

Overleg gevoerd met

Intern:

Extern

Bijlagen:
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Uw kenmerk
Ons kenmerk

Altweerterheide in groei en bloei naar 2020

38404/3857s

Geachte heer Mols,

Op 25 januari 2018 hebben wij een brief met bijlagen van u ontvangen. Deze brief is
gestuurd conform afspraak en naar aanleiding van een overleg van een
vertegenwoordiging van de dorpsraad Altweerterheide met de wethouders Frans van
Eersel en Maftijn van den Heuvel op 22 januari 2018. Hieronder krijgt u een reactie.

Proactieve houding
Allereerst complimenteren wij u met uw proactieve houding ten aanzien van het reilen en
zeilen in Altweerterheide. U geeft op deze wijze een mooie invulling aan
bu rgerparticipatie.

U vraagt wie namens de gemeente kan aansluiten bij twee werkgroepen, te weten de
werkgroep woningbouw en de werkgroep opknappen van het centrum en straten.

Wonen
Marian Arts, beleidsadviseur van de afdeling Ruimte & Economie, is aanspreekpunt voor
wat betreft de woningbehoefte. Zoals aan u is uitgelegd wordt momenteel een regionaal
woningmarktonderzoek uitgevoerd door bureau Etil in samenspraak met bureau
Companen. In Weert wordt daarbij voor de kernen een verdiepingsonderzoek gehouden,
zo ook in Altweerterheide. Huis aan huis zijn brieven verspreid met het verzoek de
enquête online in te vullen. De door u uitgevoerde enquête kan daarom niet
meegenomen worden in dit regionale onderzoek. Uiteraard zullen we de uitkomsten van
beide enquêtes met elkaar vergelijken. Wij verwachten dat de uitkomsten van het
regionale woningmarktonderzoek in mei 2018 beschikbaar zijn. Wij stellen voor om dan
ook het eerste overleg met de werkgroep woningbouw in te plannen.

Opknappen van het centrum en straten
Dirk Franssen van de afdeling Openbaar Gebied is aanspreekpunt voor wat betreft het
vergroenen/de openbare ru¡mte. Hij is bereikbaar via d.franssen@weert.nl. U heeft al

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: t4 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



een aantal mooie ideeën ontwikkeld. Het goede is ook dat ze voor een deel
laagdrempeling zijn en door de inwoners zelf gerealiseerd kunnen worden. Het eerste
overleg met de werkgroep kan wat ons betreft op korte termijn ingepland worden.
Afhankelijk van de participatieve aanpak, de voortgang daarin en de afspraken daarbt¡,
wordt bekeken hoe en wanneer andere medewerkers van de afdeling Openbaar Gebied
aan te haken.

Tot slot
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neemt u
dan contact op met Marian Arts. Ze is telefonisch bereikbaar op (0495) 575 22I en per
e-mail via m.arts@weert.nl.

Met vriendelijke groeten,

kmans ijmans
gemeentesecretaris

A.M
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Aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders Weert

Altweerterheide, 25 januari 2017

Naar aanleiding van het gesprek van de werkgroep "Altweerterheide in groei en bloei naar 2020" van vereniging

dorpsraad Altweerterheide met de wethouders Van Eersel en Van den Heuvelvan maandag 22 januari jl sturen

wij u deze brief.

Tijdens ons gesprek en daarbij doorgelopen presentatie hebben we de ambit¡es van de Vereniging Dorpsraad

Altweerterheide gepresenteerd. Deze ambities willen we via twee nieuwe projecten verder invulling gaan

geven:

o Woningbouw in Altweerterheide
o Opknappen van het centrum en straten In Altweerterheide.

Dorpsraad Altweerterheide heeft een werkgroep samengesteld die voorbereidende werkzaamheden heeft
gedaan voor beide projecten. Zo is er eind 2017 een woningbehoefte-enquête opgesteld en verspreid onder

bewoners. Daarnaast heeft de werkgroep ideeën ontwikkeld voor het opknappen van de dorpskern.

Zoals we eerder al in een brief van 9 oktober 2017 hebben aangegeven en nogmaals besproken op 22 januari

willen we graag doorpakken in de planvorming. We beseffen dat we hier een gezamenlijk traject van moeten,

willen en kunnen maken. Gemeente en dorpsraad kunnen ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en

mogelijkheden kennis en kunde inbrengen.

Op 9 oktober 20L7 hebben we het verzoek gedaan aan uw College om aan te geven wie namens de gemeente

deel kan nemen aan beide projecten/ kan aansluiten bij de werkgroep.

Bij deze herhalen we dit verzoek wat volgens ons aansluit bij de door de gemeenteraad vastgestelde

Programmabegrotíng 2018 onder de noemer "Opwaarderen openbare ruimte Altweerterheide - Opstarten
planproces opwaarderen openbare ruimte centrumgebied".

Daarnaast is er in het gesprek van 22januari een enquête aangekondigd naar de woningbouwbehoefte in Weert

en Midden-Limburg. Wij zullen de resultaten van de enquête die in Altweerterheide is gehouden met de

gemeente Weert delen. De door ons gehouden enquête is opgesteld in samenwerking met de gemeente.

Kunt u ons aangeven op welke wijze u onze enquête (die ook is afgestemd met de gemeente Weert) kunt
meenemen in het onderzoek van onderzoeksbureaus Etil en Companen.

Namens het bestuur van vereniging dorpsraad Altweerterheide en de Werkgroep "Altweerterheide in
groei en bloei naar 2020".

Met vriendelijke groet, ,,fl
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Altweerterheide, 30 september 201"7

Aan het college van B&W Gemeente Weert,

Graag willen we betrokken wethouders en medewerkers van de gemeente Weert op de hoogte houden
van onze werkzaamheden binnen werkgroep "Altweerterheide in Groeien Bloei naar 2O2O"

We kijken terug op een positief gesprek met de wethouders Frans van Eersel en Martijn van de Heuvel. En

medewerkers Marian Arts en Maarten Janssen.

We zijn overtuigd dat het gemeente bestuur inziet dat er werk aan de winkel is, in Altweerterheide.

Onder de werktitelAltweerterheide in Groei en Bloei naar 2O2O,iser een werkgroep geformeerd. We willen
Altweerterheide profileren als een plek waar je woont in het Groene hart van Weert.

ln deze werkgroep zitten naast drie bestuursleden van de dorpsraad vier inwoners van Altweerterheide.

De werkgroep pakt twee projecten op.

l Woningbouw

2 Herinrichting Dorpscentrum

Hieronder geven we kort aan wat de stand van zaken is met

Woningbouw.

We hebben een enquête op gesteld. Namens de gemeente Weert heeft Marian hier naar gekeken.
De enquête gaan we medio oktober 2017 uitzetten.

Herinrichting Dorpscentrum

We denken dat de herínrichting in de sfeer moet van "het Groene hart van Weert" waarbij de prominente
ligging van Altweerterheide in het Kempen-Broek naar voren moet komen.

Het herinrichten van het dorpskern moet een integraal project worden. Daarbij hoort dat we ook kijken
naa r:

De ondergrondse voorzieningen. Hierbij denken we aan de kwaliteit van de riolering en gemalen (

daarbij tevens nadenken over de gevolgen van klimaatverandering, ontkoppelen hemelwater van
riool, glasvezel en laadpalen voor auto's en fiets om zo de recreatieve infrastructuur te versterken
Verkeersveiligheid, straten ínrichten op basis van duidelijke 30-km zones
Het beeld van een doorgaande weg (Bocholterweg) in het dorp moet verdwijnen
Meer groen aanbrengen, inheemse hagen en bomen. Behoud en groeimogelijkheden van
bestaande beeldbepalende bomen.
lnrichten van een kern met een "smoel" die aansluit bij de gewenste sfeer.
ln de plannen het herinrichten van kerkplein meenemen
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We willen samen met de bestuurders en medewerkers van de gemeente Weert voortvarend te werk gaan

met dit project. Zo moeten er zoals de gemeentelijke kadernota meld medio 2018 concrete plannen liggen

voor het herinrichten van de kern van Altweerterheide. Wat de dorpsraad betreft start de uitvoering ook in

2018.

Tijdens het gesprek d.d. L9 juni is afgesproken dat de gemeente Weert gaat participeren in de werkgroep
m.b.t. het herinrichten van de kern.

Om vervolgstappen te kunnen zetten nodigen we graag de medewerker van de gemeente uit voor de

eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep (eind oktober). Dit is voor ons van belang omdat we dan

begin november de dorpsraad en bewoners van Altweerterheide kunnen informeren over de stappen die

we gezamenlijk willen nemen.

Vanwege de integraliteit van het project en het belang van overleg met de bewoners hebben we ideeën bij
het profiel van de medewerker: we denken aan een projectleider die de input van de diverse disciplines

kan samenbrengen in een integraal ontwerp. Daarnaast is ervaring met omgevingsmanagement om tot een

goede aansluiting te komen tussen gemeente en bewoners.

We horen graag wie namens de gemeente Weert de werkgroep komt versterken

Namens het bestuur van vereniging dorpsraad Altweerterheide

Peter Mols
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Altweerterheide, 30 septem ber 20L7

Aan het college van B&W Gemeente Weert,

We sturen u het verslag van ons gesprek op L9 juni 2017 meTWethouder Frans ven Eersel en Martijn van
den Heuvel. Tevens willen wij u op de hoogte houden van de voortgang van de twee projecten.

Gespreksverslag overleg 19 juni 2O77

Aanwezig, Wethouder Van Eersel, wethouder Van den Heuvel, Marian Arts en Maarten Janssen namens de
gemeente Weert. Namens DR Altweerterheide, Bert Valkenburg, Ron Bein en Peter Mols

Op initiatief van vereniging dorpsraad Altweerterheide is er een werkgroep opgericht. De werkgroep pakt twee
projecten op.

l Woningbouw

De werkgroep wil in partnerschap met de gemeente het project opzetten.
- Het inventariseren van de woningbehoefte in Altweerterheide. Dit met een enquête waarbij tevens gebruik
kan worden gemaakt van aanwezige kennis bij de gemeente Weert.

Terugkoppeling

Er is volgens de gemeente geen of nauwelijks ruimte voor kwantitatieve woninggroei dit in verband met in de
toekomst te verwachten da lende inwone raa nta I Altweerteheide.

Locatie voetbalveld Op Den Das is niet geschikt ivm planologische afstandsnorm groene boekje (geluid). Vanuit
de milieuregelgeving, Activiteitenbesluit milieubeheer, geldt echter geen geluidszonering

Locatie voetbalvelden wel besproken voor de toekomst, eea afhankelijk van de ontwikkeling met de
voetbalvereniging.

Locatie van het zonnepanelenveld besproken, deze niet op het b veld plaatsen. Gemeente is nu bezig met het
aanpassen van de bestemming zodat het zonnepanelenveld op een of meerdere percelen naast het sportpark
kan komen.

Woningbouw Locatie Bergsheisteeg.

ls reëel, bal licht in eerste instantie bij familie Verhagen. Ze hebben aangeven diverse geïnteresseerden te
hebben. Ze hebben ook aangegeven dat de kavels, voornamelijk voor eigen familie ter beschikking komen.

Tekeningen besproken met potentiële locaties.

Afspraken.

Eerste onderzoek na woningbehoefte van inwoners Altweerterheide. Maar ook geïnteresseerden buiten
Altweerterheide kunnen "wensen" aangeven.

Gemeente help bij de opzet van de enquête.

Gemeente vindt dat we ons moeten focussen op bouw van "levensloopbestendige woningen". lndíen mogelijk
binnen de mogelijkheden van de starters woning faciliteiten. Gemeente ziet meer in verfraaien centrum
(kerkplein) dan in extra woningbouw

Wellicht wil Wonen Limburg participeren.
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2 Herinrichting Dorpscentru m

llet herinrichten van het complete dorpscentrum. Dit zijn dc Bocholtcrweg, Zoomweg en Herenvennenweg. (de

verbindingswegen). De gebieden eromheen inclusief kerkplein.

De aantrekkelijkheid van Altweerterheide versterken door de uitstraling te verbeteren.
Een centrum realiseren met een herkenbare identiteit. Gemeente onderschrijft dit volledig.

- Belangrijk hierbij is het inrichten van de wegen als 30km zone en het weren van doorgaand (vracht)verkeer.
- Het aánpassen cq inpassen en verfraaien van het openbaar groen is een belangrijk onderdeel van het plan.
- Aanbrengen groen Savelstraat en Hollandiastraat

terugkoppeling

Gemeente erkent dat het centrum van Altweerterheide een grondige opknap beurt moet hebben. ln de
kadernota voor de begroting 2018 is dit opgenomen.
Na Tungelroy Stramproy en Swartbroek, is Altweerterheide nu "aan de beurt". Wethouder Van Eersel heeft in
een eerder gesprek aangegeven dat in de kadernota is opgenomen.
Er licht het verzoek aan het college van B&W om financiële middelen beschikbaar te stellen voor aanpassen van
de school én het dorpscentrum van Altweerterheide.

Een mooi dorpscentrum heeft een positieve uitstraling, waardoor Altweerterheide aantrekkelijker is voor
potentiele toekomstige bewoners. Denk aan de woning die de komende jaren te koop komen.

afspraken

Wethouders zeggen hun medewerking toe aan het herinrichting van de dorpskern, zoals hierboven besproken.

Gemeente gaat participeren in de werkgroep
ln de huidige kadernota is het opknappen van de dorpskern van Altweerterheide opgenomen

Wat vragen we;
Partnerschap en actieve ondersteuning door ambtenaren van de gemeente Weert
Duidelijkheid
Betrokkenheid van de betreffende de wethouders.

Samenvatting

Twee projecten o.b.v.
Ambítie van "het dorp"
Groei en bloei in balans, zonder groei geen bloei
De bereidheid van Gemeente Weert om de groeivan Weert OOK in Altweerterheide te realiseren
lnvesteren in Altweerterheide !

Hierop hebben de beide wethouders bevestigend geantwoord!

Namens het bestuur van vereniging dorpsraad Altweerterheide

Peter Mols



,

GY @@@@@@@@
Hart:

@
."

@

a an: ii?
@@@

@@ \@/111 :it!U:,&&&H• ar: mr·,:zurm.::m:w@ @

.......
.•.

..
_, ,@•;@@,;..s·

@,1" ....@@.

.;

·•,•
ar·· - , ,,@@ ..,
...-·

·,

•

1

@@@@@



\ j ) J J

'- @
@@

' @
/;@@@@@ /7 @@@@@ / 0 • ' ' '@(, 'ì

/\)_' tr,r',)<r'';I' 0Il
1 i @@

@ 'J r @@@@@@r : v1 @
@í'f; @@@@@ e@

@
T@@r @@i@ @@

,,

-

@@@@@@@@@:-•·•@@ • ;, ....



':J "
·@ @

-

@

-.@ - ::·

@
-@ ' 1

·; 1

1- -
@@@@@

@

@ @ l@@+1 \
@@@ @ ---

- - ./'
_,

'

_,--
.

,_@@@
', '" ·1@@ __

;
@@@@@@@@@·-- ' , i'@@ " _, .- ., ,@ '@

@@ ,,....,@ 1 ... @@Y, - '• ,' • •
@

@@ ,K @@@'@@@@n'.@ [@î@ •· .'@@
- ;· @@

', ; .,.,@
,, ·; :-.. ---

@
' .-- ,r-

@ @ @@@
@

@@ @
@@
@@@@

@@, ·- --- Z'@@•: @)'-. @@;. @@@@@@@"'@ ,,, :., @ @.· @
@ ,. . .@

-·, :- - _.
_
__

@@@@@@@@@@@@,@@@·@ ·@ @ ;@@@@@@@@@ @@ @@@@@

!
___,.,. ,,

.
@

;-
@@@ @

' @@@:@@ ,@ ·
'
:! ! -·,@@@@ ' ''

,. ' @.,,
@ '
@@- · @ ·@ - @ @@@ t -.-

..
@

@. @@'
·@ @ ·-@@@'

' @
·-@:@ Jl.\\'

@-- ,'-' @ @ ,,

----_ ----@-_:::- ·- --@--

. @@@@@@@@@@-:- @@@@@@@@ @---@ -- -@@ @@ :@ @·-·- @@@@@@@@
- ;,@@@@@@@@@@@@@@@@@@.:-@@@ '@__,;.@@@@

-
@@@



\j;_J'_
\@@@@@@@@@@@@ @@@,,

@@@
' @1-, n@@@@ / '1' ,,-

Î @@
1,

/\ \ /
,,{ (1 .,0 @@ '(,/,}I@

'
(J-Pr)@@@@@@@@@

@@@@
Í@e,

' -



0 @
0 "\.
,

1

' I
'---»: @@

D
l

0 {
@ /@ @ Z.J /@------

@

,,,/
@@@@@

@@@@
1
r@@



" J ) } J

@@cl @@

. r
,@ /

e, , 1 , c r ,, ,1 +@
Á lei

@@@@@@@ r@@
..

(
@ o

'

1î; @@@@@@@@@

@@@
Í@e,



J
@
0 '

', .J r -
@ @@@} _,.,,

-:;@ ; ,7 ,r-_ A7 @@ /' r@
@@@@1 @@ ' ' ,1 @l @@/\_\ / @,@@@' ,

@@Sdu@cl @
@

,
Q

@

. - - •
1 - •-ft; ttt,vw le,r

@@@@ I @@e,



"j ;_) '.
-.. _\./,. _/

@@@ @@'>@@@/
@ . ·JA'ì, .fo ,',)(,, (:,U @@@ nft; ttt,v@@@@er @@@@

Í@e



J )_) 7

@ @@@@@ .>
-7'@@@@@@@

",-, ,'@

_@ \1 r @@ <;r1 @@ @
@ @

Y (J-Pr; @@@@éirt@@
@@@@

@@e,

/



.

J ) } '
- ' " ,.' - /
@@@@@@@..-.J _/
?@@@@@/ ,, , T 0Á '@ i ( '1) @@ r' c@@@'.

@
.

0-ft1 @@. @@@@
-
@. @@@

í@
@@

<



,,
.•.:,

J) ) 7

@ :...c, _,,,
@@@@@@@@@/ ')' ·. ·1· ..,@ @@@ /.

_

( @ S,r@@@
@ @@@@@@@t@

@ í
@

@@

@:@ ·

"'""

\
@ @ .

@@

@
1

@@@ @@@@@@ @@ - -:-'
@@: @@ - @@@@@-':-:@:.. -@@@@@@@.,.;,:;_ @@ @@@ @@@-- - @ - -- ---:.. @;----=- '-- -..:-.-@@

r
-, @ -·. @@@@
..,) ;.,.@@ @@@-_:,;, ! 1

@
@@ -@ --@ @ @ -@@@@-· @ ,@@@@

'

,,
-'·
@@

-- @.., "
1 ,- @@

'- - -,,_ @@
,. ' r.

.,•.
•,.

@@@@@.@

..
r

·--

·-@@-@
-·@@

··-.,· @@@@@@

_
rt::::a '@\..

"' @.•
@
\

',,,

...
.@@@@@

J
1

,
@@@@@@@

·@@..
. .... .;

.......
'jil 7= -_.

@@@@@
.

------·.. ., .
1

k



\ J ) ) 7

_\.J,.
. --;@ l@<

' @,_ ,,7@Á \; ,fo ('p<; (,1 c:l@ .n
@@@@:@@@@w lir

@@@
í @@

e-

· ..



.\@@
) ) } 7

\ @@@@ _j
@@@

·7'-.. / 17 @@@
@\· @@@@

C' 'r 'r.?"· r @ 1
.Y

.

0
@@ l. v1

A\ /·

•
v1 ....,,-ft)@@@@@ w L@@@

@@@@ l@e,

• - • • - -,'Wo=:::g-Jot:wz.: ::: èe c:»----- _..., --- .-. -@@--@@@ -
l

@·@
"'

., ,,r,@ -,,,

,, C n
1 .,-.,1,1 ·1@@@@

ROE @MON-0/Vl'EERT
- -·· @ ··

,..
@

@@
-.

@
@ - ..
:-. @

...@@@@ .,

@
.... ,1,, @1' @\, ·@,' t @@,,

.

@

@1 - @@@@@ -J .,. ''.'@"'" •,; "·/ :.".:;.,.:,·,

.... .. ' ,.
1• ,u L,,

1 1,1,• r \\,, 1.,, @@- · .@@@
,,.,, .... 1 1 1 @"• 1 "' @@ - @@--@@@:. @

-- f,@,,,., ··"' 1@@'u, .... ,11

,·-1,,c ,,,. ,,
•" ... " ... , '• " t•t:/;
., ,, : '1) J ,. ,i.@·
,p, ,.,
F, 1. @ .-,.-, ., r .,, \L,,-

"@ ,., r ,.,L I"' 1 \• @11 ". tnRotorrmndworm: nn. @@@@@ devraagnwwonanpnbllf'I Khtw groot.:•i ,,, @@1'"
.. , ,,. ·J' r 11··· I'• ., -1111 " ' ... ,_,_, ••-1,11 ·l•·l " F, ,. -,,, ., ,1. .,.

,.. ., @, .• ,. 1•l,,1fl1, @' • 1 .,·) ,., -@··- '' ,, ..-. ·" '·'!""",l@ '" , .. .. •'' ' ' ..@ ,,
,., r ol • @- ,. ) .. , ,, J,"' .. .. _,_ ., [>.,, •. ,I,,• '•--l"L ..:,- H, ·,J-1 ' @@.1 i, ., •' . ., " 1·@·

'"' 1.,,., L,• ,, 11'"'"1" , .. ,. @' r; ,. .. ..... , ,., .,.., @· ,,.,. ').,_j,.:,,, ,,, ,, '" @u ,., " •
t. ·• • r • ·" ,,., Il @@,., .. f

, 1,@@ ml "u-1,.,1 ., .. , ,. .. , .. , , , r @@ :t,· l,l-,. p<1J...L.•,•-1. .. , .r , . ,, l,•I
, ., ' @1 t •

11,,,, > ,@. :J...·
.. 'lt'1 ,. 1..-., . .. " ·-·1 ... T@@@ ., ' 1. ,, 1 '" " •,,rJ, p,<'Jcl .,. k,1,1, '"

. , ·.. "· ;, 1 ,• r, v il '" @' .@, -· H l ' r- .. ' Á,.1!,0 " ,.t, , ..
@. ' @@@-@' ,1 ,, 11.J .' @@@' l @•' ·'· ,, •IHe• • ,@, t 1 , ,,@@ .,... , .,, .. , , .. ].• .,. -@· ..@ ) ·'" ,u .. ,.·-···· 'I' ,-1· t.,•, ·" " @. 1@ - ,,, ,. @@t.,•·.--- " ]. •" '• ' '• ,,, ,. 1 \!@,, 1

'• .. r, ., 1.-,, " 1•,1, 1 • 1 @r •@l 1 0 @ ,,, r ,, r•IJ) ·'' ,.•-•@@f 1 1 l,i' ,, ' @@@ ,, ...
• 1 J @ ''1 •• @ @@'!,.' ·" 1 @@.'!' @' • ,. 1j @@' ''•J·"·'·r\ '" ,@-11 •'• ,,, .. " '·\\\

.@@@@@.,, .,, " .. fl ,., •<
-@> ., ,.• , .. .,, · @ \• ,, . -@ . " ,.. , \ .,,\o, I'



@ J '0
@ .>@@@@@@

"'-- I 0 "J/ "
@@@ ,/ ,.)/ Il
A'y, r·@ @@ r(@ @@'

./, 0@@0@@@"C'(•''"'I'
@ í@@@

\ 1. @ @ @

'

.../

,,



\J))J
@ @@@ -@
- @ \ @@ " :,- _.,
@@@@@@@'l;@ / ' :, ', r. 0@@@@ / .1· y.
A @ 1. @@ @@@ r.@ .o-ft1 @@@@@w Ler

@@@@
Í@

@@

A:t'r
..·@ rterhe

@
de i:i w@ @@-.

r 1 -• T .-.S9 5 Inwoners 2 4
:> 1,'Vl.- '1 i '1o @@@ '1••• c r :

5 3. r.,H st @@UJr..g @"I t:.1 st @
ujen; 3( i.:.@@@@@I: cc€ L€·@ l" ë. ínwc:; en@

@@, @@ ,, ; .... @@@@@ -.. ·,;: ...

,.... ..... .. .,.,. IN,



'j) )J
@

__
@@@;:....7.1 .,,
7'@ ·. •:'7',
A \ @,)@@(:;

.
n\1+\-) @@@@@w L@@

@@@@
\@

@@

,_:.
@

• @@ ,
1· c t c: .: F :i

.
1 @@@ l ,@@1

!
@

A', - ,1· @@•@@tU?F/, @t:.A,. t,

')1 t.,:\L - @",



J

-
,,
) )_) j@@';:... @@@

@@@@/ 0",,, / c...
',

@', ('
A \ 1 ,.

@@ ' @@@r.J@0@@t@
@@@

Í
@@

@@



.n_)'
@@@@] j
7'-@@@@@@@@I)' ·J ,·.

@@ , @@@·)('.(.:( 1 J n/l \ /
.

. f ;., @-Pr; @@@@@@@@e-r @@@@
Í@@e,



) ) ) 7

-·,'", @- _/
@@@@@@7
? @ /

'

@ ,, ,,@@@@ .r'ì •A
1 1

.

, f' S, ( ;;, .n-ft; ttt,v@rLer
@@@@

Í @@@e-



·

J)}'
@ @ -- @·@@@@@@@ì j/ !\@@@@@@@@@/ @ ,, \." @ ·.,r, @

A\ i Y rJ @@ Y-
@\ cl

@ n-ft; ttw@@@@@@ @ í @@@

@@

·,

,··t,,_J,: ì,l' l'''1_
J'I •, Il 't >.': •f @f't.
11 vo tr ' V,i 11' (j(;(.' \ -----..
1,@@@@@@@, ,l @L,l l(11

@· @@ ..vc1 @,)@1c·11, ,,,1: I @('[
' 1;r,Jl'1111l @@1Jl ,1.-ir1 J

V/P, r l \'L' );.:i,-11t·11@"' /@@ @@@@@@
@
@@@-, ...@@ @t,,,'l'll' \!'tk•:-:1'1 ':1,:W •

@

' @,@
J@@_' l !I

@@@@@ ',.... 111"" Il:
@@ /'l

Q

rr
@u. @@@@@

., @ 1
1

-..i. @@
.

,,,,..,._

__
@@

ALTW[ERTEftHEIOE - @@@,
'

1 1 L \\c•1l,,1.1n,l,1•t111l @ l -.-@@
" 1\li"•'•t@•1!,,,,1,--t IL, l,"11 b,111 11•--i
1, 11 b, 111 ,e
1,,i,\,1·,1,•111""1•!

1 \!.,1 ""'! 1IIL1 \ Hl
,!, d,n j •@I • ui l h• I,, /Il , li 1.,' -\@,., 11,•1 1'1·1·@@,i, '' I' ,, ur11li rh,,,..,,,·

uu-n @Loq>1•nl11@@@@@rr @@@'h,,.. @,•1 I•
J,!:\•1•1,,1,, .. n·11lp/,•111c11l1<.'! @@@Hl••o

iil>\1:'lltlwnL' Í.111@,, @l<'i' @@@ liO\t'll(IWll/OU @@
_ ·'\l.i:\ v,,r-;t,1p1wi.1,1,hthu1 ,,,.,.@@,,.,.

1,11,,pd"l@@Kh,1lt('@@@@@t@@@<l@ m1d
,h 1,

;11"
@ hrt ,lnq, 0'>!ll.W.111 n.,m, ,,@@@nd.11 l.1,,t•t, @@@1,1t ,t, @,•l'J<•J@@1n@" ll,1, 1\1111,,,,n,•1h,•nl,• d,•1 ,b1@ i.lu,ubu1t1n[1.1 nnd11!1

,l..•dwm,,)nr \cl<n.,l@r >t@@@,, ,n ,1,,.,,.,_,,,,t0111111 @@1""'@ ll .... lli\,1'W<> \<J<;r ll\lt'U\1l') \li\\lr)l,l'I'@:t,11!\I l \,J,.,, ,,11.,,mJ,. @nltf"IIJtlPnv,,1t<l,i111 @)I,
\V,I Al1w@@@r!@rh..•1d. tlJll li.. k rnn

@l@hn,:íl,·1,111 h, 1 d,,,,, l@@@@@1r11,J@,•r @·· l1J,1@1•11 wrl d•• \\@@@ ro,•p @@@ll.•urt -
)(l•n muiguu@,•hur{,l"n»n \l'lli- v,@@@@wn1·d.•11d,,J1u1,!@@@@@,·•111rp@@@@'WO re-n '""""i•- wapr-nIn @IPll1nl,! b1Y'n

@J..@@@rwort@@o.d.ur1JJll1?r@@@@@ r@@@@@@@@'l@ (f,@@J, m.1:,,-,,.@@-rrwn.
@@@11 @t'n @@@_@@'".1.1"@@J.-rm @@@@Y,1lld,· @ ·@@@@

@@@@@@
@
/.4.'tllfiHll'@@@@@l"it'nnudig.1:, dl> over <l1@pr @@@ouU,11@@@ílk•11,.:,11nw,> @@@@n @@@@,.,.,...,l\;•t11.-r ..., 111@

Ï
11,1

hlJJllllco:
1@ ..Alt- J'.!

@@"l kf<rkrl,·m,n ,.._..rl, @
-

@
t111@@@11lj.'.@,1nh<'tdrî@@@@@L@@zi1nlJd son v.J,•h @@@11111,1@@t<. "l' @,

@rl,,or1@@". Mf'I @@@@@@@@@@•hooi@n hi.•t M•rl.be-

, m @@@@@,fl wer@@@ro1'jlmei dm @@@@@ Groei ""'"'"' l@@•!['r--M,)@@@@ ,l11d,•1·d:11d, d,
@lLmr@@@hrt1@@n @@@@@@@@Ui@mnc:ht.. .ou@

@ ,•d..,l<.'d,•n 1
@@
@@@@1

@K'f@@@@ l.'11 J.!I' @
l @@@"'@1m11@@,1@@,'tpl,11J.@@@@l @@@..ils @ kl't'l1 hl"l"11 n11nul1111><l1•,1!111g.0,, "' ., : i- 1 r,@, ,, "í"·, l:' 1' 1_,1.1 r ,la.t.t e1·enemet1-t

@@n kumwn
111,•,•111,,,h, ,l.11 m,,..11,.. @@@@@@@@@@t,@ L'I 1111]@@@@@"'1."11.l'lJn @@@ b1.'@@d1,[• /i).."I drN> 1r:,,m,•n v11n \.\'i"t•rt,un 1mn1d 1 ,,i::.a

.•
d@@.:.1h:@.1 @@,1I l1ouóp,,",

!1@@@@@@@lt J@@@@11 'v1•f'"..i.1

I @'" @@,>11
@1;,

@
f@@@@@ ;l,•1 hnmr,1,l,UlJ". dd-.. ,ilkm u1.I mom (1

@@@'<'islU1Pt. ,·o··. 'P.@- _,.,· ,[1.1.,rtiij1nllt•n,..,. indt- kt..rn@
@

1h, @@•r '"'Il 1'- '-" 1 ,., r mn, @1 AJ, 1t-'1í<.@@•c.d1r.1pl ·o
@@.1rd, @" ,;11..1Alt 101,v,1 hn-r1,.1] t1rnt;1111'nj @

@@@•n
1U@@

@@@ rnt.@@r@@@@
@
@@@.

,m•t inh@@@@@l'I @ 1@@@

\@ t•r1<'J)k•l( @@@IIH'l!.IJl1]@0'U@@@@l1LJ 1,, @
·,.;,·,r!ww.l,;

...l,.._,1,•,111,1111@@@@...n1•1I ,-n'fJ,•urd Ec-n 11,oui.. l'l..'@@@@@@r@@l•rn, @@·,·r :'L
.
_lc,1 ;,-

,
', @@@,,n 1•n b<.,mcn. lli@@.wu@@@@@@@101

11.,!IIUll'• h1,•,! l\,•m1w11 @r,K• @ hllll/1''1! )'Í<l<"\L'l> 4:r,. j
i,;,1 li,•l I , 1>11il1Jl!l @@@@l'f"ÍIlw-t d<>1p1tH @@'í"J11<10·I

.)'1 _::.'·-l·-·l. ki@@ , •H kiJr@@@n 0!@@@rlwudcn.@ ..
,,., 1 ,1., @11 I" 1 1•n.,.,,, hui 1,m 1m l l, \cll .1,.@,p1,. •.1,-ud•J!I u,,11111 1)•1@\l \'( @

1I !',HIJl'lllit@\.r;f @I.'\ 1!1f.,\to 1>.a(
... ,· @@Lfmo:'t er,,nkunn@npitl..

@@,@tl nJII ll\,411· ,ui, •@11 ,hJ @·· •1. 1"1,h u @@@@,,-. hh r 1i.1<IIJ.:@,,.,r @Jml @,·1@w@•frl d,(l\ l!1111•ll:'ll ,., @@@n, ht>bben "' Ul <Ìt' ,1t@@@@@@@@n
l,·1,d,11 @1umgl,,., ud 1,.,,1 :\1.t d, .,.111101 d, \'('l1•t11J,I@@@@"l.'nIJl d1• k., 11lk•n' W( @@@@@I@111.1111hddun•l.1'1..' 'P'@ f,@, ,,,,, .... ,,. Jiilln ... i>ll"\Oot>/RO"



@ "'·
,
r

@
. ,.S@. '.,{' V

1

' 1,

@@

@@
..

·@@_.. @-J;""" @--
. ,,,

,..

@
-

@
@@

, ,. w
<

·@
.,

@

.

.
',

....

@
-
@

0) J 7
@@@ -@@@@@@@@@ -__/

., · , · · , , ,. ,.,/,rl • / @ ;@ c· í0 V t @@: i 1'\ ,. .
c; 0@ '... @@@,Ll @@@ @@@@,,'i 7@@@@@@

\ i @o Y-1p <;; @@@
@
@ @@

_ ...
@

@@@@@@
. ..,,@

....,.

'

"

@ ·.@@. :@ ·@@@@@@@@@@@,@.. '-· @ @@@@@@@@ -- @@@@;.:;.@@@@- .-.@ · @@ -@@."",,@@@;illr'@ ·-i @@
@ @ · @@@@•.@@@@@@.... @@ @@@@@

Jf·
@@·

@.:@@@?" @@@

, @
@
0@

@
,'@@@@@=t @,

., '.,


