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Ons 
Beekdaelen 
maken we 
samen!

hij lid van het Adviesorgaan Sociaal 
Domein. De gemeente doet nooit  
tevergeefs een beroep op hem en 
mede dat is aanleiding voor het  
college geweest, unaniem in te  
stemmen met het voorstel om Jo 
Schoonbrood een Meander te geven. 

Stan van Eijk
Wie de paardensport zelfs maar een 
beetje volgt, kent de naam Stan van 
Eijk. Zijn prestaties op het wereld
toneel van de paardensport zijn  
werkelijk indrukwekkend.  
Meest recent mocht hij nog een 
drietal bijzondere titels aan zijn

  
overwinningen toevoegen: zilver en 
brons op het WK mennen voor  
twee span rijders en eerder dat jaar 

Zo nu en dan zijn er mensen die een bijzonder teken van  
waardering of erkenning van een speciale band met Beekdaelen 
verdienen. Zo waren er bijvoorbeeld al Meanders voor de  
gouverneur, voor de voormalige (interim) burgemeesters en  
voor deken Schreurs.  

Beekdaelen  
eert inwoners  
met een Meander

ook al Nederlands Kampioen 2019.  
Die laatste titel behaalde van Eijk in 
ons eigen Beekdaelen, in Hulsberg om 
precies te zijn. Als gemeente hebben 
wij het bevorderen en faciliteren van 
sport hoog op de agenda staan.  
Niet in de laatste plaats omdat dit 
vaak samengaat met gemeenschaps
zin, verenigingsleven en een gezonde 
leefstijl. Zonder inspirerende, succes
volle voorbeelden blijft het vaak een 
theoretisch verhaal. Daarom ook zijn 
we zo blij met lokale helden wiens 
prestaties tot de verbeelding spreken 
en daardoor anderen motiveren. 
Zonder ook maar iemand te kort te 
doen, kunnen we wel stellen dat  
Stan van Eijk één van de belangrijkste  
ambassadeurs is in ‘paardengemeente’ 
Beekdaelen. 

De Meander is een exclusief en 
bijzonder zilveren sieraad dat een 
speciale verbondenheid met onze 
gemeente weergeeft. De drie vlakken 
vertegenwoordigen de drie voor
malige gemeenten, verbonden door 
een meanderende beek, kenmerkend 
voor het landschap van Beekdaelen.   

De afgelopen periode waren er  
Meanders voor Jo Schoonbrood en 
voor Stan van Eijk. 

Jo Schoonbrood
De heer Schoonbrood is al jarenlang  
betrokken bij het wel en wee van  

‘zijn gemeente’. In Beekdaelen is hij 
onder andere lid van het Stolper
steine Comité dat een belangrijke 
rol heeft in de organisatie van alles 
rondom 75 jaar bevrijding. Hij leverde 
als fotograaf prachtig beeldmateriaal 
voor de gemeente. Tot eind 2019 was 

Een trotse Jo Schoonbrood wordt  
gefeliciteerd door de burgemeester.

Stan en Claudia van Eijk tussen  
wethouders Essers (links) en Quadvlieg.
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de  
gemeente Beekdaelen. Kijk voor meer  
informatie op www.beekdaelen.nl.  
Niets uit deze nieuwsbrief mag worden 
gebruikt zonder toestemming van de  
gemeente. 

Postbus 22000, 6360 AA Nuth
T 088 4502000

Bezoekadres
Deweverplein 1, Nuth
Scalahof 1, Schinnen
Kloosterlaan 7, Schinveld

www.beekdaelen.nl
gemeente@beekdaelen.nl

Vormgeving + realisatie  studioZebravink

Wilt u ook meedoen? U kunt zich 
aansluiten bij een bestaande groep  
of zelf een groep starten.  
Aanmelden van een initiatief kan  
via houdbeekdaelenschoon@ 
beekdaelen.nl. We ondersteunen  
inwoners die willen helpen met  
hesjes, prikkers, vuilniszakken,  
handschoenen én een vrijwilligers 
verzekering.

Na het interview met de initiatiefnemers van de groepen uit  
Hulsberg en Thull, in de vorige nieuwsbrief, bleek al snel dat er in  
andere kernen van Beekdaelen ook interesse is om aan de slag te 
gaan met het opruimen van zwerfafval. We hebben berichten  
gekregen dat in Schinveld, Wijnandsrade, Nuth, Schinnen, Puth  
en Jabeek soortgelijke initiatieven worden opgestart. Daar zijn  
we natuurlijk erg blij mee!

Veel interesse voor  
HOUD BEEKDAELEN SCHOON

Hulp bij opstart
Jos Lemans van ‘Houd Hulsberg 
schoon’ vertelt u graag hoe zij de 
opruimacties in Hulsberg regelen, 
hoeveel tijd het kost, waar u op  
moet letten en hoe / wanneer u  
het benodigde materiaal regelt met 
de gemeente. Stuur een mail met  
uw naam, woonplaats en telefoon 
nummer naar houdbeekdaelenschoon 

STRIJD 
TEGEN AFVAL  
GAAT VERDER 

www.statiegeldalliantie.org

Op www.beekdaelensociaal.nl  
leest u uitgebreide informatie  
over ‘Houd Beekdaelen Schoon’.  
U vindt hier ook het volledige 
interview uit de vorige nieuws-
brief.

@beekdaelen.nl. Wij sturen uw 
bericht door naar Jos en hij neemt 
vervolgens contact met u op.

Samen met inmiddels meer 
dan 1.000 andere Belgische 
en Nederlandse organisaties, 
verenigingen, lokale overheden 
en bedrijven doet Beekdaelen 
mee aan de Statiegeldalliantie.  
Deze alliantie vraagt de regering 
om statiegeld te heffen op 
drankblikjes en alle kleine(re) 
plastic drankflessen. 

Ons milieu wordt ernstig 
bedreigd door zwerfafval.  
Een belangrijk deel van het 
zwerfafval bestaat uit PET-
flessen en blikjes. Door ook 
hierop statiegeld te heffen 
kunnen we zwerfafval tegen-
gaan. Dat deze aanpak werkt 
zien we bijvoorbeeld in 
Duitsland, Noorwegen en 
Denemarken. Het biedt een 
structurele oplossing tegen  
de vervuiling van onze straten, 
bermen, rivieren en zeeën.  
Door de recycling van PET-
flessen en blikjes maken we 
optimaal gebruik van onze 
grondstoffen en produceren 
we minder CO2. Een bijkomend 
voordeel is dat er minder afval 
verbrand wordt. 

Op 28 juni 2019 publiceerde het  
kabinet het ‘Klimaatakkoord: de 
Nederlandse uitwerking van de 
internationale klimaatafspraken van 
Parijs (2015)’. We gaan met elkaar de 
CO2uitstoot sterk verminderen: in 
2030 met de helft ten opzichte van 
1990. Één van de afspraken is dat  
30 energieregio’s in Nederland  
onderzoeken waar en hoe het best 
duurzame elektriciteit op land (wind 
en zon) opgewekt kan worden.  
Maar ook welke warmtebronnen te 
gebruiken zijn zodat wijken en gebou
wen van het aardgas af kunnen. Waar 
is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken 

maatschappelijk gezien acceptabel  
en financieel haalbaar? In een Regio
nale Energiestrategie (RES) beschrijft 
elke energieregio zijn eigen keuzes.

Parkstad, de Westelijke Mijnstreek  
en MaastrichtHeuvelland werken 
voortvarend aan één Regionale  
Energie Strategie (RES) voor Zuid 
Limburg. 

Onze regio ligt op koers, ondanks dat 
door het aanwezige heuvellandschap 
de aanleg van zonneparken en plaat
sing van windmolens extra complex is 
in vergelijking met veel andere regio’s.

Regionale Energie Strategie (RES)
Parkstad Zuid-Limburg

FIXI:
MAAK 
EENVOUDIG 
EEN MELDING
Een losse stoeptegel, een 
kapotte lantaarnpaal of  
hondenpoep op de stoep; 
wat doet u daaraan als  
inwoner? Juist, u meldt  
het via de Fixi app aan de  
gemeente. Zo draagt u bij 
aan het verbeteren van uw 
buurt. 

Download Fixi hier:

 iOSAndroid                                  

Meer informatie  
leest u op  

www.regionale- 
energiestrategie.nl.

VERGADERINGEN 
RAADSCOMMISSIES 
EN GEMEENTERAAD 
BEEKDAELEN
In de komende weken vinden onderstaande openbare  
vergade ringen van de raadscommissie en de gemeenteraad plaats.  
Locatie: raadzaal gemeentehuis, De Weverplein 1 te Nuth.  
Tijd: 19.00 uur.

Raadscommissies 
• DINSDAG 24 MAART  

clusters sociaal, bedrijfsvoering  
en publieksdiensten

• DONDERDAG 24 MAART  
cluster ruimte

U kunt tijdens de raadscommissie ge
bruik maken van het spreekrecht voor 
burgers over de onderwerpen op de 
agenda. S.v.p. uiterlijk op de zondag 
voor de commissievergaderingen aan
melden via griffie@beekdaelen.nl.

Gemeenteraad
• DINSDAG 14 APRIL
Streekomroep ZONWS zendt de  
vergadering rechtstreeks uit op  
TV en internet (www.lootv.nl).

Agenda’s en stukken
De agenda en de te bespreken 
stukken van alle openbare vergade
ringen vindt u op www.beekdaelen.nl 
(onder: over de gemeente / bestuur  
& organisatie / gemeenteraad /  
vergaderingen en besluiten raad).

De Dag van Bezinning is een initiatief 
van gemeente Beekdaelen in samen
werking met alle gemeentelijke kerk
besturen en Visit ZuidLimburg.

Onthaasten en ontdekken
Wandel tijdens deze dag de  
zogenaamde ‘Bezinningroute’ en  
bezoek een deel van ons rijke  
religieus erfgoed (waaronder de kerk 
in Puth, Schinnen en Sweikhuizen).  
Een uitstekende manier om te  
onthaasten. De frisse buitenlucht en 
de groene omgeving geven nieuwe 
energie. Spanning glijdt zo van je af. 

Bezinningroute
De inspirerende en rustgevende  
Bezinningroute is een wandeltocht 
van 14,4 km. Onderweg geniet je  
van schitterende vergezichten, 
eeuwenoude kastelen, authentieke 
vakwerkhuisjes, kerkjes en kapellen, 
weelderige hellingbossen, glooiende 
graslanden en beken die glinsterend 
door de dalen kabbelen. De wandel
route kan desgewenst op meerdere 
plekken ingekort worden. Op de  
route is voldoende horeca aanwezig.

Meer informatie
Voor de Dag van Bezinning  
Beekdaelen wordt nog een folder  
ontwikkeld waarop onder andere de 
wandelroute met startlocaties is aan
gegeven. Deze folder wordt via meer
dere parochiebladen in Beekdaelen  
verspreid en is tevens verkrijgbaar 
in de gemeentehuizen in Nuth, 
Schinnen en Schinveld en de Visit 
ZuidLimburg vestigingen. 

 

WANDEL MEE TIJDENS DE ‘DAG VAN BEZINNING’!
Herkent u het gevoel dat u nergens tijd voor heeft? Niet voor uzelf 
en voor anderen? Of bent u misschien op zoek naar antwoorden, 
nieuwe inzichten, steun en begrip door gebeurtenissen in uw leven? 
Wandel dan mee tijdens de ‘Dag van Bezinning’ Beekdaelen op  
Palmzondag 5 april. 

STARTLOCATIES

• Dionysius kerk  
Deken Keulenplein 1, Schinnen

• Dionysius Odiliakerk 
Kerkstraat 2, Sweikhuizen

• Petrus Canisiuskerk
 Kerkweg 72, Puth

De route staat ook op:
www.visitbeekdaelen.nl
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“Door de veranderende rol van de 
overheid, zie je ook dat bepaalde 
sociale voorzieningen niet meer door 
de gemeente geregeld worden,” vult 
Cor aan. “Inwoners moeten daar  
zelf mee aan de slag, bijvoorbeeld 
via burgerinitiatieven. Die nieuwe rol 
is wennen voor inwoners, maar ook 
voor de gemeente.” 
Peter knikt bevestigend. “Ik was  
onlangs betrokken bij de aanleg  
van een bijenoase in Puth en had 
regelmatig contact met de gemeente. 
Je merkt dat ambtenaren van oudsher 
gewend zijn om volgens het boekje 
te werken, terwijl inwoners vaak net 
even een andere kijk hebben. De Bit 
biedt wat dat betreft veel leermoge
lijkheden. Zowel voor inwoners als 
gemeente. We hebben uiteindelijk 
allemaal baat bij een betere samen
werking en afstemming en goede 
onderlinge contacten.”

Na het ontstaan van gemeente  
Beekdaelen en het vertrek van een 
aantal leden, is de Bit eind 2019  
uitgebreid met inwoners uit heel 
Beekdaelen. Cor: “Er zijn veel nieuwe 
mensen bijgekomen. Daardoor zitten 

we tijdelijk weer in een opstartfase. 
Hoe werken we samen? Hoe toetsen 
we initiatieven aan de voorwaarden? 
Dat moet weer groeien. Maar ik heb 
daar alle vertrouwen in. Ja, de groep  
is kritisch, maar wel vanuit de  
gedachte dat we elkaar als inwoners 
moeten helpen. In de afgelopen jaren 
zijn prachtige burgerinitiatieven  
gerealiseerd en dat gaan we nu ook 
weer samen doen.” 

Samen mooie dingen realiseren
Inwoners hebben vaak hele goede 
ideeën over het verbeteren van hun 
eigen leefomgeving en de gemeen
schap. Een geslaagd burgerinitiatief  
uit het recente verleden is bijvoor
beeld de Zorgtuin in Thull.  
“Die vroegen destijds best een flink 
bedrag om op te kunnen starten. 
Maar als Bit waren we erg enthou
siast”, vertelt Cor. “Het is een enorm 
succes. Sinds de eenmalige opstart
subsidie zijn zij financieel zelfvoor
zienend. Er komen mensen die anders 
amper de deur uit komen. Ze hebben 
een klein huisje in de tuin, dat ver
warmd is en waar mensen samen een 
kopje koffie kunnen drinken tussen 
alle activiteiten door. Geweldig!”

Een ander voorbeeld is de speeltuin 
in Puth. Peter: “De speeltuin was  
verloederd. Een buurtgenoot heeft 
het initiatief genomen en met zo’n  

Inwoners  
Beekdaelen toetsen  
zelf welke  
burgerinitiatieven  
eenmalig financiële  
ondersteuning krijgen

In 2016 werd in Schinnen de burgerinitiatieftafel (Bit) opgericht.  
De gemeente wilde inwoners zo meer betrekken bij maatschap-
pelijke vraag stukken en zelf laten bepalen wat goed voor hen en  
de omgeving is. Peter Bal en Cor Pasveer zijn beide lid van de Bit. 
Cor vanaf het begin en Peter sinds een jaar of drie.

“Ik merkte steeds vaker dat mensen 
om mee heen iets misten op het 
gebied van sociale contacten. Toen ik 
hoorde dat ik geld van de gemeente 
mocht uitgeven om dáár iets aan te 
doen, ben ik meteen ingestapt”,  
vertelt Cor. “Via de Bit kan ik samen 
met andere inwoners initiatieven  
mogelijk maken. Het is ontzettend 
leuk om te zien wat dat vervolgens 
doet in de gemeenschap.”
Peter raakte enthousiast na het lezen 
van een interview met een van de 
Bitleden. “Zijn verhaal sprak mij zo 
aan dat ik mij ook aanmeldde.”  

Veranderende rollen
“Ik ben heel blij met de veranderende 
rol van de gemeente”, gaat Peter  
verder. “Vroeger bepaalde de pastoor, 
de politie en de gemeente alles wat 
er gebeurde. Dat is nu gelukkig anders. 
Gemeenschapsgeld wordt weliswaar 
beheerd door de gemeente, maar is 
bedoeld voor de gemeenschap.  
Dus ik vind het logisch dat inwoners 
daar ook zeggenschap over hebben. 
Via de Bit kan ik als inwoner mede 
bepalen waar het gemeenschapsgeld 
aan uitgegeven wordt.” 

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS  
IN ZUID-LIMBURG (COVID-19)
Bij algemene vragen over het coronavirus belt u naar
het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: 
T 0800 1351.

Bij gezondheidsvragen over een situatie in  
Zuid-Limburg kunt 7 dagen per week contact  
opnemen met de GGD Zuid-Limburg:  
T 088 880 50 05. 

Voor overige vragen over het coronavirus  
m.b.t. Zuid-Limburg belt u met het  
callcenter van de Veiligheidsregio  
Zuid-Limburg:  T  0251 260960.

www.vrzl.nl  
(veiligheidsregio Zuid-Limburg)

www.ggdzl.nl    
(GGD Zuid-Limburg)

25 man hebben we de speeltuin  
opgeknapt. Elke keer als ik er langs 
loop en ik zie de kinderen spelen,  
dan voel ik me trots. Niet alleen op 
het resultaat, maar ook op het feit 
dat we dit als buurt samen hebben 
gedaan. Ik woonde al 30 jaar in Puth 
en was nog steeds geen echte ‘Pötter’. 
Juist door dit soort initiatieven leer 
je de mensen uit je buurt kennen en 
word je onderdeel van de gemeen
schap. Ik heb gemerkt dat dat  
essentieel is voor mijn welbevinden.”

Uiteraard houdt de Bit rekening met 
een aantal voorwaarden. Toch gaat 
het er tijdens de toetsingsmomenten 
niet heel formeel er aan toe. 
“Er zitten geen accountants bij die 
elke cent moeten en willen verant
woorden. Vaak voel je wel aan of een 
initiatief in de goede richting zit.  
Als het sociaal is en voor meerdere 

mensen, als het meerwaarde biedt 
voor de gemeenschap, dan zit je al 
snel goed,” aldus Cor.  
“Inwoners beginnen dat gevoel ook 
steeds meer te krijgen. Dat is positief, 
want zo kunnen we samen dingen 
verbeteren.”

Zoek elkaar op!
De leden van de Bit helpen inwoners 
die een initiatief willen opstarten 
maar dat zonder eenmalige financiële 
ondersteuning niet kunnen, graag. 
Cor: “We gaan liefst zo vroeg mogelijk 
met die inwoners in gesprek. Om geld 
te kunnen krijgen, moet je initiatief 
goed onderbouwd zijn. Terecht, want 
het gaat wel om gemeenschapsgeld. 
Maar ook wij zien graag veel mooie, 
nieuwe burgerinitiatieven ontstaan 
die de buurten en de gemeenschap 
beter maken voor iedereen. Dus we 
denken graag met initiatiefnemers 

mee en stellen hen aan de voorkant 
de juiste vragen.” Deze vroegtijdige 
ondersteuning helpt initiatiefnemers 
om hun idee – waar nog nodig –  
passend te maken aan de voorwaar
den en met een goede en volledige 
onderbouwing hun aanvraag voor een 
eenmalige financiële ondersteuning in 
te dienen. 

“Wij geven initiatiefnemers ook de 
kans om hun idee toe te lichten tijdens 
de behandeling van hun aanvraag door 
de Bit. Zij kunnen immers als geen 
ander vol enthou siasme over hun idee
en vertellen. Ook kunnen ze direct de 
vragen die er nog zijn beantwoorden,” 
voegt Cor nog toe. “Maak gebruik van 
de mogelijkheden, zowel vooraf als 
tijdens het toetsmoment. Het maakt 
de kans van slagen groter en daar 
hebben we uiteindelijk allemaal profijt 
van.”

 

Heeft u ook een goed idee? 
Weet u hoe u het ‘samen leven’ 
en de leefbaarheid in uw buurt 
kunt verbeteren en wilt u  
hiermee aan de slag? Vraag dan 
een eenmalige financiële bijdrage 
aan bij de gemeente.  
Kijk voor meer informatie op 
www.beekdaelensociaal.nl bij 
‘burgerinitiatieven’.  
Of neem contact op met de 
Burgerinitiatieftafel via  
gemeente@beekdaelen.nl of  
T 088 450 20 00.

De Burgerinitiatieftafel:

… is een onafhankelijke en enthousiaste groep inwoners uit Beekdaelen 
en telt zo’n 25 leden.

… beoordeelt aanvragen van andere inwoners voor een eenmalige  
financiële bijdrage aan hun burgerinitiatief.

… toetst of deze initiatieven een maatschappelijke waarde hebben  
en een bijdrage leveren aan de participatie van alle inwoners aan  
de samenleving.

… doet dit op basis van de Regeling Ondersteuning Burgerinitiatieven 
Beekdaelen (deze leest u op www.beekdaelensociaal.nl).

… beslist zelf over aanvragen tot € 10.000 en adviseert over aanvragen 
vanaf € 10.000 (hier beslist het College van B&W).
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Een Awacs-toestel dat buiten  
de afgesproken tijden over-
vliegt? Oorverdovend  
vliegtuiglawaai?  
Een laagvliegend toestel op  
weg naar MAA? Als u in  
Beekdaelen hinder ondervindt 
van vlieg verkeer geeft het  
dan door aan het Klachten  
Informatie Centrum Lucht-
verkeer. Alleen zo ontstaat  
er een duidelijk beeld van  
de daad werkelijk overlast  
die mensen ervaren.

Hoe geeft u een klacht door?
U kunt uw klachten 24/7 telefonisch 
doorgeven: T 043 365 20 20.
De medewerkers zijn bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
14.00 uur, buiten deze uren kunt u  
uw klacht inspreken op een ant
woordapparaat.

U kunt ook 24 uur per dag gebruik 
maken het klachtenformulier op de 
website van het Klachten Informatie 
Centrum Luchtverkeer (www.kicl.nl ). 
Dit kan tot 5 dagen na de overlast.  
Zo kunt u bijvoorbeeld ook een 
aantal klachten bundelen. Als u maar 
telkens doorgeeft, wat u klacht is,  
op welke locatie en op welke  
datum/tijdstip u de overlast heeft 
ondervonden. 

Wat gebeurt er met de klachten
De klachten worden verzameld en  
in beeld gebracht in kwartaal
rapportages. Op www.kicl.nl kunt u 
deze klachtenrapportages raadple
gen en meer lezen over het werk en 
doel van het KICL. De rapportages 
leveren belangrijk input voor het 
lucht verkeersbeleid van de Provincie 
Limburg. De provincie weegt daarbij 
namelijk het maatschappelijke voor
deel af tegen de nadelen zoals  
hinder en overlast. Ook worden de 
rappor tages gebruikt als input in de  
Commissie Awacs Limburg (CAL). 

Last van vliegverkeer  
boven Beekdaelen? 
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DE COMMISSIE  
AWACS LIMBURG (CAL)
De commissie AWACS Limburg  
is ingesteld om de Minister te 
adviseren (gevraagd en ongevraagd) 
over de ernstige (geluids)hinder als 
gevolg van de overvliegende AWACS 
toestellen. De commissie adviseert 
ook over de maatregelen en voor-
schriften ter vermindering van de 
geluidhinder en eventuele andere 
hinderfactoren op Nederlands 
grondgebied rondom het luchtvaart-
terrein.

De commissie bestaat uit een  
aantal vertegenwoordigers van  
alle belanghebbende partijen:

• Twee leden van gedeputeerde 
staten Limburg

• De burgemeesters van Brunssum 
en Beekdaelen

• Een aantal inwoners van Brunssum 
en Beekdaelen

• Vertegenwoordigers van het  
Ministerie van Binnenlandse Zaken

• Vertegenwoordigers van het  
Ministerie van Defensie

• Vertegenwoordiger van de  
vliegbasis Teveren/Geilenkirchen

• Vertegenwoordigers uit de  
gemeentenraden van Brunssum  
en Beekdaelen.

Het Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL):

… is een onafhankelijke stichting die zorg draagt voor de registratie,  
behandeling, analyse en rapportage van klachten over vliegverkeer  
in onze regio. 

… doet dit voor de Commissie Regionaal Overleg luchthaven  
Maastricht, de Commissie AWACS Limburg, de Luchtverkeerscommissie 
Niederrhein en Lärmschutzkommission Niederrhein.

… kan ook uw vragen beantwoorden over de regelgeving over vliegverkeer 
en milieu en gezondheid.

Actuele gegevens  
en meer informatie  
over de metingen 

www.sensornet.nl/
project/awacs/ 

Voor een duidelijk en 
eerlijk beeld is het  
belangrijk dat u uw 
klachten doorgeeft.

MEER METINGEN
Om de totale impact van het (AWACS) vliegverkeer in kaart te  
brengen verzamelt niet alleen het KICL, maar ook sensornet gegevens. 

Geluidsnet Awacs
Sinds de installatie in 2007 biedt Geluidsnet Awacs elke geïnteresseerde altijd en overal 
een helder inzicht in de actuele en historische situatie. De gemeenten beschikken ook 
over op maat gemaakte historische rapportages. En in geval van twijfel, zijn de veroor
zakers te herleiden tot traceerbare vliegbewegingen. Zo beschikt iedereen over één 
eenduidige versie van de werkelijkheid.

Meten naast Berekenen
Vlieghinder wordt traditioneel bepaald door berekeningen. Sensornet meet daarentegen, 
met het Geluidsnet Awacs, het geluid en zorgt voor het filteren, vertalen, registreren en 
direct of historisch rapporteren van de resultaten. Het geeft een eenduidig beeld van  
de werkelijkheid, dat wordt toegesneden op de wensen van de betrokken partijen.  
Op de openbare webpagina kunnen burgers hun huidige ervaringen toetsen aan de  
reële geluidsdruk en kunnen partijen rapporten aanmaken en opvragen.

BUITEN 
SPELEN 
IN 
BEEKDAELEN
Lekker buiten spelen, het liefste elke dag!  
Dat is niet alleen goed voor je, maar ook heel erg leuk.  
Buiten spelen kan altijd en overal, maar natuurlijk ook in de speeltuin. 
In Beekdaelen zijn veel leuke speeltuinen waar kinderen – gratis of 
tegen een lage entreeprijs – de hele dag kunnen ravotten. Ontdek snel 
welke speeltuin bij jullie in de buurt ligt.

BUITEN SPELEN 
IN BEEKDAELEN

Lekker buiten spelen, het liefste elke dag, want het is goed voor je én 
heel erg leuk. Buiten spelen kan altijd en overal, maar natuurlijk ook 

in de speeltuin. In de gemeente Beekdaelen zijn veel leuke speeltuinen 
te vinden. In de speeltuinen kunnen kinderen, gratis of tegen een lage 

entreeprijs, de hele dag spelen. Ontdek snel welke speeltuin 
bij jou in de buurt ligt. Veel speelplezier!

Nuth beweegt Nuth, Ecsplore, JOGG Beekdaelen en de gemeente 
Beekdaelen vinden het belangrijk dat kinderen gezond kunnen opgroeien. 

Daarom stimuleren we dat kinderen meer kunnen bewegen en gezond eten. 
Meer weten over onze aanpak? Ga naar www.nuthbeweegtnuth.nl.
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1. Speeltuin Breukberg
 Dr. Poelstraat Schinveld
 www.speeltuinbreukberg.nl

2. Binnenspeeltuin Op de Berg
 Op de Berg 1 Schinveld
 www.opdebergschinveld.nl

3. Speeltuin Sjravelheukske
 Kerkstraat 55 Merkelbeek
 www.speeltuinmerkelbeek.nl

4. Speeltuin het Wipke
 Burg. Gubbelstraat Oirsbeek
 www.speeltuinhetwipke.nl

5. Speeltuin Puth
 Onderste Puth 43C Puth

6.  Openbare speelvoorziening ’t Peschke
 Papenbroek 2 Wijnandsrade
 T 045 850 85 03 

7. Speeltuin Beatrixplein
 Julianastraat 20 Hulsberg
 T 045 405 26 69 

8. Stichting Speeltuin Klavertje vier Schimmert 
St. Remigiusstraat 1 Schimmert

 www.speeltuinklavertjevier.nl

9. Speeltuin Vaesrade en Kinderboerderij
 Tulpstraat 59e Vaesrade
 www.speeltuinvaesrade.nl

10. Speeltuin ’t Toreke
 Donatusstraat 201 Nuth
 www.speeltuintoreke.nl

Meer weten  
over meer bewegen  

en gezond eten  
voor kinderen?  

Ga naar  
www.nuthbeweegtnuth.nl.

De vergaderingen  
van de commissie zijn 

openbaar.
U kunt de actuele  

vergaderdata vinden op 
www.beekdaelen.nl



Beekdaelen
ALAAF!


