Actie ‘Open Grubbenvorst’
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 in het eerste artikel lezen over de eerste bijeenkomst
van de Grubbenvorstenaren die zich opgegeven hebben om een bijdrage te leveren
aan de activiteiten om Grubbenvorst “open” te houden.
In een tweede artikel wordt een impressie gegeven van de informatiebijeenkomst
over alle ontwikkelingen rondom Grubbenvorst, georganiseerd door de Dorpsraad
van Grubbenvorst.
In het derde artikel kunt u wat informatie lezen over hoe er verder contact onderhouden wordt met de mensen in Grubbenvorst.
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EERSTE BIJEENKOMST “INITIATIEFGROEP”
Op dinsdag 20 maart zijn de mensen die aangegeven hebben zich actief te willen bezig houden met de ontwikkelingen rondom Grubbenvorst, voor de eerste
keer bijeen geweest in Café De Vonkel in Grubbenvorst. Hieronder een impressie van die eerste bijeenkomst.
Dinsdag 20 maart. Het is de eerste 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. En wellicht ook nog eens windmolens aan de Witveldweg, zoals door aanwezigen opgemerkt werd.
De folder is zowel in de kern als in het buitengebied huis aan huis verspreid. Er zijn
veel reacties binnen gekomen van mensen die aangaven actief mee te willen doen en
van mensen die graag op de hoogte gehouden willen worden.
Als alle geplande ontwikkelingen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden, zou
Grubbenvorst straks als een enclave tussen industrieterrein, veiling en dergelijke
komen te liggen, met overlast vanwege onder andere stank, fijnstof en toename van
verkeersbewegingen.
Besproken werd wat de eerste reacties waren op de folder en publicaties in de weekbladen. De aanwezigen merkten op dat – mede door de folder – de ontwikkelingen

rondom Grubbenvorst het gesprek van de dag waren en zijn. Ook kwamen er reacties vanuit de politiek. Wethouder Litjens (CDA) liet via zijn weblog weten dat de SP
de inwoners eenzijdig informeert.
PvdA fractievoorzitter Birgit op de Laak schreef dat bewoners zich vooral moesten
richten op de inspraakprocedure. Zij “waarschuwde” voor deelname aan zoiets als
een actiegroep.
Al met al blijkt duidelijk dat er onrust is in het dorp. Alle aanwezigen waren stellig
van mening dat we – met de bewoners uit Grubbenvorst – op onderzoek uit moeten
gaan en waar mogelijk actie gaan ondernemen. Geconcludeerd werd dat de projecten ieder afzonderlijk bekeken, misschien niet zo’n enorme invloed hebben op de
leefomgeving, maar de combinatie van de projecten leveren een zorgelijke mix op.
Na een kennismakingsronde werd uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen en de
stand van zaken. Achtereenvolgens passeerde het volgende de revue:
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 bekend.
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.
Vervolgens is veel tijd besteed aan het bespreken van mogelijke activiteiten voor de
werkgroep en zijn ideeën uitgewisseld. Naast voorstellen voor concrete acties is in
ieder geval besloten de mensen in Grubbenvorst zo goed mogelijk te blijven informeren. En duidelijk is dat we onszelf goed moeten informeren. Een en ander wordt in
de volgende bijeenkomst verder besproken. Ook is afgesproken na te denken over
een naam voor de groep.
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GRUBBENVORST – GEïNFORMEERD OVER DE TOEKOMST?
(tevens geplaatst in lokale media)
Zaterdagmiddag 24 maart vond in gemeenschapscentrum ’t Haeren een informatiebijeenkomst plaats over de ontwikkelingen die er spelen rond de kern.
Wethouder Litjens (CDA) zei blij te zijn met de enorme opkomst. Of de aanwezigen net zo blij waren aan het eind van de informatiemiddag durven we te betwijfelen. Kreeg de SP recentelijk nog het verwijt dat ze de bewoners via een
foldertje eenzijdig zou informeren, een eerste conclusie na deze bijeenkomst
zou gegeven kunnen worden in de trant van ‘De pot verwijt de ketel …’.
De portefeuillehouders Verheijen van Venlo en Litjens namens Horst aan de Maas
was gevraagd een toelichting te geven op de verschillende ontwikkelingen – al dan
niet in de beginfase – die er mogelijk voor gaan zorgen dat Grubbenvorst als een enclave tussen industrieterreinen, veiling en mega-agribusiness komt te liggen. Verheijen beet het spits af met een korte toelichting op de stand van zaken rond de Floriade die de regio op de kaart moet gaan zetten in 2012 en daarna. Het besluit hierover is al genomen, de trein rijdt weliswaar nog niet als een TGV maar er zit beweging in.
Vervolgens was het woord aan wethouder Litjens die in het kort inging op ontwikkelingen rond het zogenaamde Klavertje 4. Het werd al gauw duidelijk dat de bezorgdheid die de meeste Grubbenvorstenaren naar deze middag had gebracht, niet werd
weggenomen door het betoog van de wethouder. Woorden als ‘hoogwaardig’, ‘kwaliteit’ en ‘duurzaam’ zijn loze kreten als het niet concreet wordt wat de bewoners kunnen verwachten. De groenstructuur die rond Grubbenvorst aangebracht gaat worden als fysieke scheiding tussen dorp en verstedelijking – Horst was toch ook een
dorp? – lijkt een zwaktebod als het college aangeeft zich zorgen te maken, maar tegelijkertijd zegt dat we mee moeten in de ontwikkelingen. Om vervolgens weer te benadrukken dat het goed is om in een vroeg stadium elkaar te informeren en dat er
nog niet over alles is besloten.
Intussen lopen er wel al diverse zogenaamde MER-procedures (voor het Nieuw Gemengd Bedrijf en de centrale verwerkingsinstallatie), ontwikkelt de ZON-veiling zich
verder, lijkt de trein voor het glastuinbouwproject Californië op de rails te staan en
klaar voor vertrek.
Als reactie op vragen uit het publiek zegt Litjens niet te weten wat de ontwikkelingen precies inhouden. Vechten de bewoners nou tegen windmolens, vraag je je dan
af? Nee, maar die windmolens komen er mogelijk ook nog bij, nabij de Witveldweg.
Hoeveel druk qua vervoersbewegingen, overlast van stank, fijnstof kan een gebied
en haar inwoners hebben? Bomen kappen en in een andere gemeente weer herplanten helpt de bewoners natuurlijk niets.
We moeten het nog op te stellen omgevingsplan voor Grubbenvorst afwachten, maar
de zorgen die de SP in de folder heeft geuit, werden deze middag niet weggenomen.
Integendeel, ze werden helaas alleen maar versterkt.
Als dan ook de voorzitter van de dorpsraad, Jos Jacobs, tevens voorzitter van de
middag, met name aandacht vraagt voor de bereikbaarheid van het dorp, lijkt dat
ons niet voldoende. Er zijn fundamentelere problemen die de moeite waard zijn om
in het geweer te komen.
Bezoekers van de informatiemarkt hoorden we bij vertrek aan elkaar vragen of ze er
nou veel wijzer van waren geworden. Het kort maar krachtige antwoord ‘nee’ lijkt
ons echt iets voor het college om zich zorgen over te maken.
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CONTACT MET DE ACTIEVE MENSEN
Voor de eerste bijeenkomst van 20 maart hebben zich een groot aantal mensen opgegeven. Maar niet iedereen kon aanwezig zijn. Reden om af te spreken dat met de
mensen die niet aanwezig waren, zo spoedig mogelijk contact opgenomen wordt.
Verder wordt er steeds een verslag gemaakt van de bijeenkomsten. Dat verslag gaat
naar de actieve leden. Voor de mensen die aangegeven hebben op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten, wordt een nieuwsbrief gemaakt, die zij via e-mail
of post toegezonden krijgen.
Voor geïnteresseerden wordt een algemeen artikel gemaakt dat tevens in Echo aan
de Maas en Mededelingen geplaatst kan worden.
Als voorlopig contactadres geldt:
Joop Claassens
Burgemeester Van Leentstraat 7
5971 AG Grubbenvorst
(tel) 077-3662259
(e-mail) joop.claassens@home.nl

