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Gemeenteraadsvergaderi ng 1 oktober 201.5.

Geacht college en raad

Mijn naam is Frans Smit, en ¡k vertegenwoordig de Ecologische Werkgroep Weert Zuid

Soms is het frustrerend om als toehoorder bij uw vergadering of bij uw raadscommissies te
zitten. Je kan namelijk zelf niet reageren.....
Nu valt dat nog wel mee als college en raad aan het woord zijn, maar de insprekers bij
afgelopen Raadscommissie Ruimte leverden toch wel kromme tenen op.

Als iemand komt melden dat natuurverenigingen een zandstrandje tegenhouden vanwege
Natura 2000, is dat gewoon onjuist. Wij zijn niet tegen een zandstrand. Ecologisch gezien zijn
zandige oevers ook waardevol, en waarom zouden wij de mensen die paar mooie dagen per
jaar daar niet van willen laten profiteren? Zandloopkevers en Blauwvleugelsprinkhanen
schuiven z'n dagje wel even op.
Het maken van een zandstrand is echter om financiële redenen gekoppeld aan een
uitbreiding van de zandwinningsplas. Die koppeling had voor ons niet gehoeven. Het is wel
achteraf gepraat, maar wij zien andere mogelijkheden voor financiering van een zandstrand.
Schuiven met geld was mogelijk geweest. Waar nu een nieuwe diepe zandwinningsplas
gepland is, waren als compensatie voor de huidige ontgronding ecologische plassen
gepland. Deze plassen zouden erg veel geld hebben gekost. Bij een ondiepere uitvoering had
het uitgespaarde geld gebruikt kunnen worden voor een zandstrandje, en dan had het er al
kunnen liggen.....

Er zijn overigens nog veel meer inrichtingskosten van de eerste fase die nog niet gemaakt
zijn, en die bij het doorgaan van de gewenste uitbreiding ook niet gemaakt zullen worden.
Het geld ligt er nog steeds. Of liever, het is nog steeds niet uitgegeven. We hoorden op de
vergadering van de Raadscommissie Ruimte, dat er van het kwaliteitsplan van de eerste fase
L miljoen is doorgeschoven naar het voor u liggende kwaliteitsplan. De vraag is, of het hier
om de boscompensatie gaat. ln dat geval staat dit miljoen in het verkeerde rijtje.
Er wordt echter veel en veel meer aan kosten uitgespaard nu de eerste ontgronding niet
afgewerkt hoeft te worden. Ons dringend advies aan gemeente Weert is, om er een extern
financieel deskundige naar te laten kijken. De cijfers zouden dan voor gemeente Weert wel
eens veel leuker uit kunnen pakken.

En wij hebben nog veel meer goede plannen en goede adviezen aan gemeente Weert.
Het CZW plan is als een op zichzelf staand plan ontworpen. Wij plaatsen het plan ¡n Weert en
kijken naar Weert. Men wil in Weert een recreatieve route naar de andere kant van het
kanaal, en men wil een ecologische verbinding. Wij zijn ervoor dit aan elkaar te koppelen tot
een wandel-fiets-paard-koets eco verbinding. Er is immers ook nog een ander streven in
Weert, nm. "Weert Paardenstad". De locatie van de CZW is de enige plaats in Weert waar
een droge ecologische verbinding mogelijk is. Maar dan moet deze verbinding ook in de
ontgrondingsplannen ingetekend worden. Want als de plas er eenmaal ligt, is het te laat.



Wij zijn voorstander van het maken van een totaal plan voor het gebied. Denk ook eens na

hoe je die droge recreatieve verbinding doortrekt naar de Laura bossen. En over hoe je daar
de N2000 natuur van de Kruispeel kan verbeteren en vergroten. Moet je de Coulissen in het
landschap kappen? of gebruik je ze als begrenzing van de nieuwe plas? En wat kan je doen
met het Straalbedrijf en met de historische gebouwen? Hoe maak je de kanaalroute
aantrekkelijke voor natuur en toeristen? Neem het allemaal mee, en integreer het met
elkaar en met een zandwinningsplas. En zet het op tekening !l

U zult begrijpen dat wij het jammer vinden dat wij niet sinds 20L1. al onze inbreng hebben
kunnen leveren bij het maken van de plannen. Sinds eind 20L2 hebben wij intensief en
prettig samengewerkt met de CZW. Wij hebben veel vrijwilligerswerk verzet: bomen kappen,
poelen opschonen en vooral: we hebben er veel flora geïnventariseerd.

Ondanks onze goede verstandhouding met de CZW hebben wij helemaal niets over nieuwe
ontgrondingsplannen gehoord, tot eind 20L4. Het was de bedoeling om ons in de
Klankbordgroep te laten plaatsnemen. Dat doen wij ook. Die klankbordgroep gaat echter
alleen over de inrichting, en niet over de ontgrondingsplannen. Samen met de andere
natuurorganisaties zijn wij hierbij pas betrokken sinds het initiatief van de Natuur en
Milieufederatie Limburg begin mei 20L5, nu dus 5 maanden geleden.

lk hoop dat u meer tijd neemt en krijgt dan wij l!
En nogmaals: schakel deskundigen van buiten in !!

lk dank u voor uw aandacht


