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U heeft via de actiebon, brief of via e-mail te kennen gegeven dat u graag op
de hoogte gehouden wordt over de ontwikkelingen van de plannen rondom
Grubbenvorst. Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief.
Heeft u zelf berichtjes voor deze nieuwsbrief of heeft u vragen, neem dan contact op
met de redactie van de nieuwsbrief:
Paul Geurts
Blauwververstraat 77
5961 KH Horst
(tel) 077-3985762
(E-mail) pgeurts@sp.nl

DE INHOUD
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de tweede bijeenkomst van de Grubbenvorstenaren die zich opgegeven hebben om een bijdrage te leveren aan de activiteiten om
Grubbenvorst “open” te houden.

---------------------------

TWEEDE BIJEENKOMST “INITIATIEFGROEP”
Op dinsdag 24 april zijn de mensen die aangegeven hebben zich actief te willen bezig houden met de ontwikkelingen rondom Grubbenvorst, voor de tweede keer bijeen geweest in Café De Vonkel in Grubbenvorst. Hieronder een samenvattend verslag van die tweede bijeenkomst.
Geen windmolens, wel Polen
Dinsdag 24 april, de tweede bijeenkomst van een groep inwoners van Grubbenvorst
die hebben gereageerd op de folder die in februari verspreid is. Hierin werd aandacht gevraagd voor de projecten die allemaal in de buurt van de kern van Grubbenvorst geconcentreerd zijn en of gaan worden: Floriade, Centrale Verwerkingsinstallatie, Nieuw Gemengd Bedrijf, uitbreiding van de ZON-Veiling en het glastuinbouwproject Californië. Wellicht gaan de plannen voor windmolens aan de Witveldweg niet door, als je afgaat op de kritische reacties van de verschillende fracties in
de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Daarvoor in de plaats wordt Grubbenvorst wel weer geconfronteerd met de – eventuele – komst van een zogenaamd “polenhotel” in een voormalig fabriekspand op het industrieterrein.
Naam: actiegroep “Behoud de Parel
Allereerst werd besproken met welke naam de actiegroep naar buiten gaat treden.
In eerste instantie werd gedacht aan een naam met daarin iets van “het rioolputje
van Horst aan de Maas” of “het stiefkindje van Horst aan de Maas.” Uiteindelijk
werd met algemene instemming gekozen voor de naam: actiegroep “Behoud de Parel”.
Met de naamgeving is de actiegroep officieel opgericht. Afgesproken is om zo spoedig
mogelijk een persbericht te publiceren in de weekbladen, waarin iedereen in Grubbenvorst weer opgeroepen wordt actief deel te gaan nemen aan de actiegroep. Want
de actiegroep heeft nog vele handen nodig om al het werk dat op haar afkomt, uit te
voeren.

Naar de mensen
Besproken is welke acties “Behoud de Parel” gaat voeren. Iedereen was het er snel
over eens dat de eerstkomende tijd het belangrijkste is om de bevolking van Grubbenvorst bij de acties te betrekken. Dat kan op allerlei manieren. Onderzocht gaat
worden of een eigen website opgezet kan worden en natuurlijk wordt er vaker in de
weekbladen (met name het mededelingenblad) gepubliceerd. Daarnaast worden allerlei middelen gebruikt, om de burgers te bereiken. De komende bijeenkomsten
van de actiegroep worden daarover besluiten genomen.
Zelf informatie inwinnen
Willen de leden van de actiegroep de mensen in Grubbenvorst goed kunnen informeren of het gesprek aan kunnen gaan met gemeente, initiatiefnemers van de projecten, enzovoorts, dan is het van belang dat de leden zélf goed geïnformeerd zijn!
Reden om de eerstvolgende bijeenkomst een presentatie te houden over alle ontwikkelingen rondom Grubbenvorst. Hoe staat het er voor, waar zitten de verschillende
plannen in de procedure, wat houdt het plan precies in? Vragen die snel beantwoord moeten worden. Heeft u – als lezer van deze nieuwsbrief – nog vragen. Laat ze
ons weten. Mail naar pgeurts@sp.nl of schrijf een briefje naar Blauwververstraat 77,
5961 KH Horst.
Het gaat om de volgende ontwikkelingen:
Floriade 2012 – is in gang gezet. Het terrein wordt ook nà de Floriade geëxploiteerd. Het wordt dan een regionaal, sjiek industrieterrein. De gemeente Horst aan
de Maas werkt samen met andere gemeenten aan de ontwikkeling van Green Port.
Experience Park – is in de beginfase. Er is weerstand vanuit de middenstand. Een
onderzoek naar de haalbaarheid wordt vreemd genoeg uitgevoerd door het bedrijf
dat het Experience Park moet gaan opzetten. Het tijdpad is niet helemaal helder.
Men lift mee met het proces rond de Floriade.
Nieuw Gemengd Bedrijf (Witveldweg) – Ontwikkeling vindt momenteel nog met
name achter de schermen plaats. De vestiging van dit bedrijf hangt samen met de
reconstructie, waarbij het concentreren van agrarische activiteiten wordt verkozen
om natuur en landschap te ontlasten. Het gebied is aangewezen als concentratiegebied. De procedure van de Milieu Effect Rapportage (MER) is in gang gezet. Er moeten nog aanpassingen plaatsvinden aan streekplan en bestemmingsplan.
ZON-Veiling – De ontwikkeling van de veiling gaat door als een van de speerpunten
van de regio. De oorspronkelijk geplande groenbuffer is nagenoeg losgelaten.
Glastuinbouwproject Californië – Het bestemmingsplan is al aangepast: concentratiegebied glastuinbouw. Het plan omvat officieel een ruime opzet met groen. De
grond is aangekocht via een BV.
Zandverwerkingsinstallatie – Er is in Grubbenvorst een actiegroep gevormd. De
MER-procedure loopt nu. Veel grond is al aangekocht. Met uitzondering van de SP
hebben partijen in de gemeenteraad zich nog niet uitgesproken over wel of niet
steunen van dit project.
Windmolenpark – stand van zaken niet bekent.
Nieuwe weg tussen de A 67 en A 73, nabij Euroveen – De precieze plek en de gevolgen daarvan zijn nog niet bekend.
Kalfsmesterij aan de Losbaan – geluiden zijn te horen dat dit bedrijf zich gaat vestigen met 6000 kalveren.
Polenhotel op het industrieterrein – een aanvraag is ingediend om 130 Poolse arbeiders te huisvesten in een voormalig fabriekspand.
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