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Inleiding

“HOE GAAT HET MET BUURTBEHEER?”
...wordt er wel eens gevraagd. “Goed” is dan het stereotype antwoord. En dat is ook zo als
men kijkt waar we vertrokken zijn. Maar is dat wel het juiste uitgangspunt? Of moeten we
kijken naar de verwachtingen welke de afgelopen jaren zijn gewekt ? Want in dat geval
signaleren we een gevoel van onbehagen, bij ons zelf, maar zeer zeker bij de Dorpleiners.
Het lijkt ons goed om dat gevoel met u te delen.

“HOE GAAT HET MET DORPLEIN?”
 wordt er weleens gevraagd. “Dat weet ik niet” is dan het onbevredigende antwoord. En dat
is ook zo als je bij elkaar optelt wat er op Dorplein afkomt, althans, wat Buurtbeheer
daarvan af weet en waar ze invloed op heeft.  Als we het afmeten aan de verwachtingen
die er de afgelopen jaren zijn verwekt bespeuren we moedeloosheid en onbehagen. 
Dat gevoel willen we met u delen.

TWEE WERELDEN
De overheid heeft gemeend de burger en de gemeente dichter bij elkaar te moeten
brengen, o.a. middels Buurtbeheer en iDOP’s. Dat is een goed plan geweest. Sterker
nog... het is nog steeds een goed plan. Maar het is ook een cultuuromslag, zowel bij de
overheid als bij de burgers. Twee werelden die elkaar wel begrijpen, maar die af en toe
moeite hebben met de wijze waarop ze op elkaar zouden moeten inhaken. En dat leidt tot
onbehagen. 
We willen dat gevoel met u delen.

REGIE
Het gaat ons niet om een potje zwartepieten of een klaagzang. Aan de inzet van
betrokkenen wordt niet getwijfeld. Het gaat er wel om dat iedereen beseft wat er thans
reeds allemaal in Dorplein speelt, wat er allemaal op Dorplein afkomt ... en al die aspecten
in samenhang met elkaar. Het gaat om de regie rond het dorp en het leefklimaat van haar
inwoners.

DORPLEIN
Dorplein is een twee-eiige kern met ca. 1475 inwoners. Het maakt deel uit van de
gemeente Cranendonck welke ca. 20.250 inwoners telt. Die maakt weer deel uit van De
provincie Noord Brabant. Een historisch fabrieksdorp dat oppervlakkig gezien alles heeft
om in verstedelijkt Nederland een idyllisch plekje te zijn waar rust, ruimte en natuur de
overhand hebben. 

Maar wie zich wil verdiepen in Dorplein ziet de andere kant. Dorplein heeft iets dat anderen
graag willen hebben. Ruimte voor industrie en bedrijvigheid. Of het dorp daar qua
leefbaarheid armer van wordt speelt schijnbaar geen rol, de wet van de grote getallen doet
opgeld. De plannen worden gemaakt, maar er zijn vrijwel geen flankerende plannen hoe
Dorplein en haar inwoners voor het verlies te compenseren.
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STAPELING
Er speelt nog meer... problemen en bedreigingen die zich opstapelen. De meeste zaken
zijn door inwoners benoemd. Maar de samenhang, de opeenstapeling, de totale belasting
op Dorplein, daar schijnt weinig oog voor te zijn. Het één komt boven op het ander, maar,
als zoals gebruikelijk, alles wordt in hokjes gestopt en apart behandelt. Dat maakt het
schijnbaar overzichtelijk en handelbaar. Het grote geheel wordt daardoor ogenschijnlijk uit
het oog verloren. Althans zo komt het over en dat geeft het gevoel van onbehagen.

Buurtbeheer wil trachten de “stapeling” zichtbaar te maken. Buurbeheer dat zijn inwoners
uit Dorplein. Vrijwilligers in de avonduren. Deze hebben geen ambtelijk apparaat en budget
om zaken uit te zoeken, laat staan dat ze experts kunnen inhuren. Zelfs (semi)
overheidsinstanties zijn voor hen vaak onbereikbaar of hebben geen mogelijkheden. Waar
zij over hun eigen dorp een stuk regie willen houden, hollen ze in feite vaak achter de feiten
aan. Deels doordat plannen elders gemaakt worden. Deels omdat beslissingen door
andere genomen worden. Deels omdat zaken niet tijdig of helemaal niet aan hen kenbaar
gemaakt worden. Deels vanwege communicatie uitval. Het resultaat van een complexe
democratische samenleving. Een situatie die onbehagen veroorzaakt.

DROMEN
Ook onbehagen stapelt zich. Net als de problematiek. Op een gegeven ogenblik
ga je daar over dromen. En tussen de dromen zijn er heldere waakmomenten waarin je de
droom verwerkt Daarin maak je het onderscheid tussen wat er nu is, wat wel eens harde
realiteit kan zijn en wat hersenschimmen zijn... of voorbode’s? 

In een droom ben je tegelijkertijd figurant, toeschouwer en hoofdrolspeler. Die rol heeft
Buurtbeheer ook. De droom is een stuk dat je niet kent en waar zaken in milliseconden met
elkaar verbonden worden. Ogenschijnlijk absurd, maar vaak ingegeven door de zaken die
in het onderbewuste spelen. Buurtbeheer wil niet alleen het onbehagen, maar ook de
zeven droombeelden en de daaropvolgende waakmomenten waarin de droom getoetst
wordt aan realiteit, met u delen. Opdat het bijdraagt aan de bewustwording.
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A. De droom van de haven

In de droom hoor je een scheepstoeter en daarna havenlawaai. Eindelijk die cruise? Helaas
niet. Het is Dorplein-haven, de containeroverslagplaats bij Dorplein. Vissers kijken verstoord
naar de aanhoudende golven van de passerende schepen in de Zuid-Willemsvaart. 

De verkeerstoren van Dorplein-harbour coördineert de file schepen met containers en
grondstoffen die liggen te wachten voor ze kunnen afmeren. Piepende kranen tillen
onophoudelijk containers met onbekende inhoud op vrachtauto’s en treinwagons en
meeuwen liften krijsend mee. 

Chauffeurs klimmen in hun cabines en draaien de grote “Petit-rotonde’ op. Om even later met
ronkende motoren te wachten voor de spoorbomen op de Havenweg waar de loc van Nyrstar
Rail een lading wagons naar het DIC rangeerterrein trekt. 

Door de autoradio klinkt Omroep Brabant: “filevorming in en rond Dorplein”. Als de rinkelende
bellen van de spoorwegovergang zijn opgehouden en kinderen de fietserstunnel naar de rest
van Cranendonck induiken waar ze uit volle borst de galm testen, volgt de tweede rotonde. 

De richtingborden geven aan: DIC, Den Engelsman, De Poortmannen, Kempen Air Park,
Kempershoek, Leuken, Schaapsloop, Varkensbosch, Maatheide, Pannenweg, Kanaalzone
1/2/3, A-2, Meemortel, Nolimpark, Veeweide, Buiten Inne... Bedrijventerreinen...
Industrieparken... 

Langs de zinkfabriek rijdt je over de nieuwe autoweg met de Dorplein-tunnel naar de A-
2...afslagen DIC, station Fabrieksstraat, Kempen Airport, Airpark, Budel Zuid, Weerterbergen,
Budel Noord, Kazerne en Billy Bird. 

Links stijgt een vliegtuig op, rechts duikt een lange goederentrein op uit het verdiepte tracé
van de Budelerbergen, op weg naar de havens van Antwerpen. Bij het ondergrondse station
Schoot staat de volgende trein te wachten richting van Duitsland. Boven het station ligt het
fraaie Stationswegpark, met parkeergelegenheid voor forensen naar DIC, Weert of België. 

Over de Grootschoterweg rijdt ongehinderd door spoorbomen de Cranendonck-bus die veel
van de dagelijkse behoefte van schoolvervoer, ouderenvervoer, werkvervoer opvangt. In
Dorplein aangekomen stopt deze bij het infoservice centrum De Kers.

Een groepje wandelaars  vraagt - als de straaljagers voorbij zijn - inlichtingen over de
toeristische wandel en fiets routes die zich tussen de bossen en het industrieterrein,
havengebied en bossen moeten bevinden. Hoe komen ze bij de Laurabrug over het kanaal
waar wild en wandelaars kunnen oversteken? Ze lopen langs de Cantine die binnenkort als
Europees party- en studie centrum voor harmoniemuziek open gaat. 

Dan staan ze stil. Die geluiden... zijn dat nu de vogels van het beroemde Ringselven of het
gepiep van de kranen op het overslagterrein? Op de grond ligt een weggegooide krant. De
kop flitst door het beeld van de remslaap: “Plannen voor uitbreiding DIC in richting van de
haven”. Dat is nieuw. Als buurbeheer had je toch... automatisch kijk je naar de datum:
september 2015. 

Op dat moment hoor je de scheepstoeter... je schrikt wakker in 2008. Klam ga je prakkiseren
over de droom.
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Het waken na de droom over de Haven 

Je knipt het nachtlichtje aan en neemt een slokje water. En terwijl je klaarwakker bent
houdt de droom je bezig:

Gedachte over communicatie

Ondanks het veelvuldige overleg en alle contactmogelijkheden moet Dorplein en
Buurtbeheer via de pers vernemen dat er een onderzoek is verricht naar een
containerhaven bij het kanaal. Daar wist Buurtbeheer niets van. En dan ga je je dingen
afvragen... 

Vraag a01
Komt dit onderzoek plotseling uit de lucht vallen? Meestal duurt een dergelijk onderzoek
toch geruime tijd? 

Vraag a02
Had de Containerhaven niet in het iDOP betrokken moeten worden? 

Vraag a03
Waarom heeft men Dorplein, respectievelijk Buurbeheer hier niet over geïnformeerd?
Vooraf? Bij het beschikbaar komen van de studie?

Vraag a04
Gaat men Dorplein en Buurtbeheer hier op korte termijn verder over informeren en krijgt
Buurbeheer een kopie van de gehele studie?

Vraag a05
Is de Gemeente de initiatiefnemer tot deze studie? Welke andere partijen zijn er bij
betrokken?

Gedachte over betrokkenheid

Nu is het zo dat als er een containerhaven ontwikkeld gaat worden, Dorplein daar wis en
waarachtig iets mee te maken heeft. Het is een zaak die de Gemeente Cranendonck, de
Provincie Noord Brabant, De Gemeente Weert, De provincie Noord Brabant,
Rijkswaterstaat, de Rijksoverheid, Grenspark Kempenbroek, Milieu Federatie, de naburige
Belgische overheden, de Belgische federale overheden en tal van Nederlandse, Belgische
en Europese instaties aangaat, misschien dat aan dat rijtje Dorplein toegevoegd zou
moeten worden als meest direct betrokken Dorpskern?

Zonder duidelijke informatie gaat de fantasie werken en schemeren Maasvlakte achtige
terminals in het droombeeld. Reglementair zal de besluitvorming om een dergelijk
onderzoek te doen, alsmede de opdracht en de rapportage waarschijnlijk niet inhouden dat
de Dorpleiners respectievelijk Buurtbeheer geïnformeerd worden (misschien in een later
stadium als de piketpaaltjes van het plan al en de planologische grond zijn verankert). Is
het dan gek dat de wildste geruchten de ronde gaan doen?

Vraag a06
Vind de Gemeente dat Dorplein als dorpskern direct betrokken is bij de gevolgen van de
eventuele realisatie van de containerhaven plannen?
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Vraag a07
Niet voor de Gemeente om rechtstreeks te beantwoorden, maar voelen de inwoners van
Dorplein dat de containerhaven in invloed heeft op hun leefomgeving of is het een ver-van-
ons-bed gebeuren? Heeft de Gemeente enig idee hoe Dorplein daar over zou kunnen
denken?

Vraag a08
Stel dat het project doorgang kan vinden en er dus volgens bestuurlijke procedures
gewerkt moet worden, dan is er een moment waarop burgers zoals die in Dorplein en
belanghebbenden hun zienswijze en eventueel bezwaar kenbaar kunnen maken, omdat er
twee gemeenten en twee provincies bij betrokken zijn, moeten de procedures dan ook in
tweevoud worden gevolgd?

Vragen a09
Technisch gesproken is niet duidelijk op wiens gebied (eigenaar) de containerhaven is
voorzien. Is dit gemeentegrond? Wellicht dat dit in de DIC-plannen reeds omschreven is,
maar die kennen de Dorpleiners niet in detail en
ook Buurtbeheer niet. Kan daar iets over gezegd worden?

Gedachten over de subsidiepot.

Is men in de jacht op subsidie Dorplein even vergeten? We kunnen ons dat zo voorstellen:
er blijkt een subsidiepot te zijn. Snel handelen dus, want anders is de  pot leeg. Dus
schielijk zorgen dat zo snel mogelijk tot een (voorlopige) aanvraag kan worden
overgegaan. Want als de subsidie toegewezen zou worden... dan kunnen uit die pot
waarschijnlijk ook zaken betaald worden rond het ‘havengebied’ die al op het wensenlijstje
van de Gemeente, industrie en vervoerders stonden en wellicht ook verlangens die op het
lijstje van Dorplein staan. Daar is wat voor te zeggen. 

Vraag a10
Wel is het zo dat subsidie zelden betekend dat er 100% wordt uitgekeerd, als dat niet zo is,
hoe moet de rest worden opgebracht... is dat ook al geregeld? Of staat dat in het rapport?

Gedachten over de omvang

Buurtbeheer tast in het duister. Hoe petit is ‘petit’ zoals de binnenhaven-container-
overslagplaats volgens de krant door  de gemeentewoordvoerder wordt genoemd? 

Ten opzichte van de Eurohaven in Rotterdam is het inderdaad très petit. Maar ten aanzien
van de huidige situatie zou het een aanzienlijke uitbreiding zijn... denkt Buurtbeheer. Want
informatie ontbreekt.  

Vraag a11
Gaat het om de in de krant gemelde 15.000 containers of is dat slechts de aanvangsgetal?
Worden er ook beperkingen gesteld of kan er later worden uitgebreid als blijkt dat de
containerhaven een overlokale functie kan vervullen?

Vragen a12
Hoe is men tot de 15.000 containers gekomen? Die berekening moet ergens op gebaseerd
zijn en is die berekening en onderbouwing daarvan ook beschikbaar?
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Gedachte over de toegangsweg

De Havenweg is één van de drie toegangsaderen naar Dorplein. 
De allerbelangrijkste - als straks spoorwegovergangen van de IJzeren Rijn voor de nodige
verkeersinfarcten op de andere route’s zorgen. Verkeerstoename met containervervoer
kan deze Havenweg overbelasten. Er wordt via Eindhovens Dagblad namens de
Gemeente wel gesproken over verkeersinfrastructuur. Maar hoe en wat, dat blijft in het
vage. In ieder geval zal het spoorverkeer van de containeroverslagplaats de Havenweg
vaker kruisen naar Zinkfabriek, DIC of rangeerterrein toe, met of zonder spoorbomen.

Vraag a13
Wat is de toename, resp. intensiteit van vracht en spoorverkeer (we nemen aan dat dit
berekend is in de haalbaarheidsstudie) ?

Vraag a14
Is in de plannen voor verkeersinfrastructuur rekening gehouden met een aansluiting op de
Kempenweg (rotonde), tunnel of viaduct onder/over de spoorverbinding over de Havenweg,
rotonde waarbij de verkeersstromen worden geleid naar Dorplein centrum, Fabrieksstraat,
DIC, Weert, Lozen, Haven...?

Vraag a15
Dorplein en Buurtbeheer hebben geen idee of en welke plannen er zijn voor de
verkeersinfrastructuur rond DIC. Zouden de plannen voor een eventuele containerhaven
daar niet mee verweven moeten worden?

Gedachten over verkeersintensiteit en de stapeling daarvan

De lekenberekening ten aanzien van het verkeer dat een containeroverslagplaats met zich
meebrengt is - volgens de aantallen die genoemd zijn in de krant: ca 50 - 80
vervoersbewegingen met vrachtwagens per werkdag. Zijn dat de eindeloze
vrachtwagencolonnes uit de droom? 

Zo’n vaart zal het niet lopen, maar... het stapelt zich wel
- Pak weg 60 vrachtwagen-vervoersbewegingen voor het havengebied
- Pak weg 60 vrachtwagen-vervoersbewegingen voor Nyrstar en Nedzink 
  (schatting, zijn daar gegevens over?)
- Pak weg 150 vrachtwagen-vervoersbewegingen (schatting) voor de rest 
  van DIC als dat gerealiseerd is. 
Dat betekend dat iedere 2 minuten van een werkdag een vrachtauto door Dorplein rijdt. Het
woon-werk verkeer en het locale verkeer is daarin niet meegeteld.En dan moeten we ook
rekening houden met het bouwverkeer.

Vragen a16
Is de wegeninfrastructuur en de planologische opzet van heel Dorplein berekend op deze
verkeersdrukte? Past dat in de beleidsplannen? Past dat in bestaande bestemmingen?
Past dat in het beeld in een landelijke omgeving? Kan dat passend gemaakt worden en op
welke wijze dan?

Vraag a17
Wordt Dorplein, respectievelijk Buurtbeheer vooraf betrokken bij het opstellen van een
totaal verkeersplan?
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Gedachte over de verkeersafwikkeling

Een verkeersplan houdt ook de afwikkeling van het verkeer in. Niet alleen in het dorp maar
ook naar het dorp. Vrachtwagens, woon-werkverkeer en containers moeten over de weg
naar het geplande grootschalige industrieterrein voor zware industrie DIC en de eventuele
containerhaven. Misschien kan dit gedeeltelijk per Nyrstar-rail als bij iedere industrie ook
een railverbinding is. Maar die vrachtwagens zullen ook naar het achterland gaan.
Grotendeels naar de A-2 via de Havenweg, Hoofdstraat en Fabrieksstraat, tenminste, als
de huidige wegenstructuur benut wordt. En daar lijkt het op want niemand in Dorplein heeft
nog gehoord dat er een nieuwe weg gepland is. De containers gaan - volgens het plan -
ook naar het Belgische achterland.. maar hoe lopen die verkeersstromen dan? Door
Dorplein? 

Als er een compleet nieuwe verkeersinfrastructuur zou komen met een directe
verkeersafwikkeling naar de A2 en het Belgische achterland, zou men Dorplein
vrachtwagenvrij kunnen verklaren. Er moet wat te dromen overblijven.

Waarom niet al het vrachtverkeer niet langs het kanaal naar Weert? Omdat dat teveel
belasting voor de inwoners van Boshoven zou geven, wordt het grote vrachtverkeer daar
geweerd. En de inwoners van Dorplein dan, of doen die er niet toe?

Vragen a18
Welke ideeën, schetsplannen, voorstellen of soortgelijke zaken zijn er omtrent de
verkeersafwikkeling en kan Dorplein, respectievelijk Buurtbeheer daar inzage in krijgen?
Wordt Dorplein, respectievelijk Buurtbeheer daarin ook vooraf gekend en eventueel
betrokken?

Gedachten over de cijfers rond vervoersintensiteit, -belasting en -afwikkeling

Exacte cijfers, daar kan men thans naar gissen, maar duidelijk is wel dat als er niet een
heel goed plan komt  - inclusief de spoorwegovergang problematiek - Dorplein een
verkeersintensiteit krijgt die eerder past bij een groot industriegebied dan bij een landelijk
dorp. Een bekend fenomeen is dat cijfers achteraf ‘betrekkelijk’ blijken te zijn. 

Dendert over vijf tot tien jaar vrachtwagen na vrachtwagen via de Havenweg en de
Hoofdstraat over de Fabrieksstraat waar ze moeten wachten voor de spoorovergang met
de IJzeren Rijn om vervolgens zich langs de rotonden in Budel te persen. Of dat allemaal
wel zal meevallen? Wordt de Stationsstraat of de Barbaraweg een sluiproute naar België?
Kan de Kempenweg het aan bij de Weerter rotondes en Boshoven en in de andere richting
bij de brug van Lozen en de wegen naar Bree, Hamont en Kaulille? Dorplein heeft een
onbehagelijk gevoel.

Vraag a19
Is er iemand die daar een zinnig woord over kan zeggen... en er ook op afgerekend kan
worden?
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Gedachten over overwegingen

Natuurlijk moeten de Dorpleiners verder kijken dan hun neus lang is. Door de aanvoer van
containers per boot wordt elders wegvervoer voorkomen. Minder uitstoot van schadelijke
stoffen. Minder gebruik van fossiele brandstoffen. Minder files. Uiteraard zullen de
plannenmakers met doorwrochte berekeningen op dat gebied komen. Maar, wat er aan
verkeersbelasting elders wegvalt wordt, komt er in Dorplein bij. Zo simpel is dat.

Van de boot op de vrachtwagen. Of op de trein... het belang van de IJzeren Rijn zit ‘m dus
niet alleen bij de Belgen, maar ook bij de Nederlanders! 

Gedachten over geluidslawaai

Buurtbeheer heeft aan overslagbedrijven gevraagd of ze geluidloos metalen containers
konden overslaan. Buurtbeheer heeft ook aan transporteurs gevraagd of ze geluidloos
konden rijden? Ze keken ons aan alsof we gek waren. 

De decibellen van de overslagplaats en de vrachtwagens komen boven op de geluids-
overlast van kabaal makende militaire vliegtuigen. En bovenop de geluidsoverlast die het
DIC met zich mee zal brengen. Hoeveel is niet bekend (bij Buurtbeheer). Dat kan ook niet
als men nog niet weet welke concrete bedrijven komen (althans, daar is niets over bekend
bij Buurtbeheer). 

En s’nachts? Gaat de haven dagelijks om 17.00 uur dicht, of wordt er uit oogpunt van
efficiency ook ‘s avonds doorgewerkt? Per slot zit er bestaande industrie met een
continudienst in de buurt en wordt daar nog industrie aan toegevoegd?

Vraag a20

Wat is de geluidsbelasting van de containerhaven?

Vraag a21
Wat is de geluidsbelasting van containerhaven, zinkfabriek, DIC, verkeer en vliegtuiglawaai
samen? Zijn daar berekeningen, normen en contouren van?

Vraag a22
Individuele bedrijven kun je geluidsnormen opleggen. Die kunnen ook gecontroleerd
worden. Maar hoe zit het met de som van de geluiden van al die bedrijven en
bedrijvigheid?  Moet er voor het hele DIC en havengebied een norm worden opgelegd?

Vraag a23
Moeten er geluidsnormen met daaraan verbonden geluidsrechten worden ingesteld welke
verhandelbaar zijn (In navolging van emissierechten)?
De individuele bedrijven kopen dan geluidsemissierechten waarvan de opbrengst ten
goede komt aan... jawel... Dorplein. Dit stimuleert ook tot daadwerkelijke beperking van
geluidsoverlast en maakt de handhaving een stuk eenvoudiger.

Vraag a24
Even een zijsprong. Is bekend of het geluid van de militaire vliegtuigen ook
onder de geluidsemissierechten zou vallen? Of is dit planschade? Of schade die defensie
aanricht...hier zijn dacht ik regelingen voor?



13

Gedachte over de uitstoot stoffen

De uitstoot van de vrachtwagens, schepen en de locomotieven die de containers
vervoeren? Fijnstof, CO2 en andere schadelijke zaken.  Die kunnen worden geteld bij de
(weinige) uitstoot die direct en indirect door de huidige zinkfabriek wordt veroorzaakt en bij
de uitstoot welke direct en indirect het gevolg zijn van de industrie die zich op DIC zal gaan
vestigen. En ook bovenop de uitstoot van de locomotieven die over de IJzeren Rijn gaan
rijden. Of de kranen van de haven ook stoffen de lucht in blazen is onbekend. Dat geldt
ook voor de uitstoot van vliegtuigen boven Dorplein.

De nevelen in onze droom... was dat smog? Milieu, lees gezondheid, is voor Dorplein en
haar inwoners belangrijk. Het ligt erg gevoelig gezien de historie van vervuiling en de
saneringsperikelen. 

Vragen a25
Wie kan de waarden die straks cumulatief worden uitgestoten nu met zekerheid
ophoesten? En wie houdt daar daadwerkelijk toezicht op?. 

Vragen a26
Misschien moeten ook hier emissierechten voor het hele gebied geheven en verhandeld
worden?  Kunnen die financiële opbrengsten ook daadwerkelijk ten goede komen aan
Dorplein? Want dat is de omgeving die de uitstoot moet verwerken! Als Dorplein op een
aantal gebieden armer wordt (verkeer, milieu, geluid, natuur, landelijkheid, etc), laat het
dan rijker worden in pecunia die geïnvesteerd kunnen worden in maatregelen om die
effecten te minimaliseren en de ruimte te scheppen om in het leefklimaat in het dorp te
verbeteren. 

Stemmen uit de droom dringen zich op 

In de droom fluisterden stemmen: “ Het oude Organon-terrein (Honeywell) wordt weer
geactiveerd met niet al te frisse industrie”. 

Vraag a27
Wie spreekt die roddelende stemmen tegen? Het zou ruig zijn als dat zo was. 
Hoe verhoudt zich dat tot de gewenste robuuste natuurverbinding tussen Limburg en
Brabant ter plekke?

Er bestaat toch zoiets als Natura 2000? Dorplein wordt  - als de stemmen gelijk hebben -
aan de noord- oost- en zuidkant omgeven door zware grootschalige wellicht gevaarlijke
industrie. Het geschiedt deels op Weerts, Limburgs grondgebied. Daar heeft de Gemeente
Cranendonck en de provincie Noord Brabant niets over te zeggen. Toch?

Vraag a28
De meeste compensatie voor DIC in natuur - zo wordt vernomen - geschiedt in Weert,
respectievelijk Limburg. Wat krijgt Dorplein daar concreet voor terug?

Er zijn met Weert en andere Limburgse gemeenten, alsmede de Provincie Limburg tal van
overlegstructuren en samenwerkingsverbanden. De realisatie van de containerhaven en
het reactiveren van ‘Organon’ belast Dorplein. Wat krijgen we daarvoor terug?
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De gedachten over kanaal

Of het kanaal geschikt is voor containervervoer heeft Royal Haskoning uitgezocht. Volgens
de krant staat de vaardiepte slechts beperkt containervervoer toe. Toch schijnt het plan
rendabel te zijn. Buurtbeheer kent het plan niet en kan zich dus ook geen voorstelling
daarvan maken. Of heet dit iets met het oude plan voor verdieping en verbreding te
maken?

In ieder geval weet de krant te vertellen - op gezag van de Gemeente - dat er
verkeersaanpassingen moeten komen en de brug op de Kempenweg moet worden
aangepast. Met geen woord wordt gerept - in de krant - over de in het iDOP opgenomen
wens voor een toeristische brug over de Zuid-Willemsvaart die om en nabij dezelfde plek
geprojecteerd is. 

Vraag a29
Heeft Royal Haskoning de Laurabrug ook mee genomen in haar studie of is dat een
andere afdeling? Het zou jammer zijn als de inspanningen van de gemeente Cranendock
en de gemeente Weert voor niets zouden zijn en de toeristische brug zou moeten
sneuvelen voor de havenplannen.

De gedachten over stapeling van bouwwerkzaamheden

De werkzaamheden voor de eventuele bouw van de haven, alsmede de omleidingen die
noodzakelijk zullen zijn voor de herstructurering van de Kempenweg , zullen naar het zich
laat aanzien deels gelijktijdig plaatsvinden met de grootschalige werkzaamheden rond het
DIC. Ook daar wordt gestapeld... 

werkzaamheden voor DIC 
+ 
werkzaamheden voor de haven 
+ 
werkzaamheden voor de IJzeren Rijn
+
werkzaamheden voor verkeersinfrastructuur in en om Dorplein (dus inclusief de aan- en
afvoerroutes)
+
eventuele werkzaamheden rond renovatie Cantine en eventuele huizenbouw en daarmee
eventueel gepaard gaande sanering

Even als vergelijking: we praten dan in totaliteit over een echt groot project, ook landelijk
gezien. Wordt Dorplein jarenlang een grote bouwput met omleidingen en afsluitingen?
Misschien is het gebrek aan inzicht en informatie wel debet aan dit soort droombeelden)

Vraag a30
Is deze belasting met bouwwerkzaamheden in kaart gebracht, in een planschema
vastgelegd en berekend?

Vragen a31
Wie coördineert de “stapeling” aan bouwwerkzaamheden zodat Dorplein enigszins leefbaar
blijft en the “business as usual” kan doorgaan? Wie heeft de regie? En nog belangrijker...
wie zorgt voor vlekkeloze voorlichting en communicatie?
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Gedachten over sanering

Niets is bekend over eventuele sanering van vervuilde grond bij de aanleg van de haven. Is
daar sprake van en is dat ingecalculeerd ? Voor industriële plannen zullen wel andere
normen gelden dan voor de tuintjes van de Dorpleiners en de bossen in het hart van het
dorp? 

Vraag a32
Wat is er bekend over vervuiling en sanering van het eventuele toekomstige havengebied
en over de sanering daarvan?

Gedachten over veiligheid

Als je klaarwakker bent zie je de risico’s en je hoopt dat er een goed calamiteitenscenario
is. Vanzelfsprekend zijn er voorschriften die moeten worden nageleefd, dus er zal wel niets
gebeuren. Maar ondanks het naleven van de voorschriften kan er iets wel gebeuren. Des
te meer containers, des te meer gevaren, zeker als de inhoud niet bekend is. 

De vrijwillige brandweer uit Budel doet er schattingsgewijs - als de spoorbomen van de
IJzeren Rijn niet dicht zijn - tien minuten over om ter plekke te zijn. Er is een acht-
minutennorm, maar is die realistisch? Die brandweer uit Weert nog iets langer. De Nyrstar-
ploeg kan meteen uitrukken, maar of dat binnen hun competentie valt? En
ambulances...wat wordt hun aanrijtijd? Gelukkig zouden we een traumahelicopter op
Kempen Airport kunnen stationeren.

Vragen a33
Is er een plan waarin de calamiteiten met containers is verwerkt en behoort dat plan tot de
haalbaarheidsstudie van Royal Haskoning?

Gedachten over veiligheidsstapeling

Dit havenveiligheidsaspect komt bovenop het veiligheidsaspect van de bedrijven op het
DIC. Daarvan kunnen de risico’s vooraf in kaart worden gebracht, bij het containervervoer
is dat wat moeilijker. En... als de wind verkeerd staat en er zijn schadelijke stoffen dan is
Dorplein de pineut. 

Overigens gaat het bij het calamiteitenscenario om méér dan containers en DIC.
Het is de stapeling. Het gaat ook over vrachtwagens die en treinen die nu al dagelijks door
Dorplein rijden met een inhoud die pas bekend wordt als er wat aan de hand is. En het
gaat ook over de wagons die straks over de IJzeren Rijn vervoert worden. Het is een
stapeling van risico’s.

Een ‘leuke’ oefencase: 
- 10:00 uur: er valt er een container uit de takels en die vat vlam
- 10:05 uur: een passerende tankwagen met gevaarlijke stoffen is door de brand afgeleid

en knalt bovenop een collega, chauffeur bekneld, één wagen lekt, bij de ander vliegt de
cabine in de fik

- 10:15 uur: vrachttrein ontspoort op de IJzeren Rijn bij de Fabrieksstraat door een
botsing met een automobilist die in haast naar het de brand rijdt. Twee tankwagons
liggen om en één er van lekt. 

- 10:25 uur: een onervaren F16 piloot heeft de daling ingezet maar door de plotseling
turbulentie van de brand redt hij het niet en het wordt een “bale-out” waarbij het vliegtuig
vlak bij de zinkfabriek neerstort.

- de wind is Oostelijk 
Dit gebeurd natuurlijk nooit. Maar wat als...
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Vragen a34
Zijn alle diensten in samenhang  geoefend op dergelijke of kleinere calamiteiten? Wie
coördineert? Weten de burgers van Dorplein dat en zijn ze daar gerust op? En... weten de
burgers zelf wat te doen? 

Gedachten over Natuur

Even weer wegdromen, gedeeltelijk is het een herhaling van eerdere gedachten, maar nu
vlieg je mee met een zwerm vogels. De Captain heeft een kaarten van de omgeving die
gemerkt zijn als Vogelrichtlijn, Habitat, Natura...etc. Het Ringselven staat te boek als een
goede landingsplaats. Maar wat als dadelijk die haven er ligt? “De Natuur... dat moet nog
worden uitgezocht” wordt in de krant bericht. Natuurlijk moet dat. Wat mag en wat mag
niet. En als er compensatie is... naar Dorplein? 

Of naar Limburg... maar dan mag Limburg ook wat teruggeven. De Captain van de zwerm
ziet op z’n kaart dan ook een robuuste verbinding tussen Laurabossen en Buulder en
Weerterbergen op de kaart staan en een goede verbinding tussen Laurabossen en
Ringselven (de fabriek op de plek lijkt echt ex). Op de kaart van de Captain staan daar wel
kleine lettertjes bij “project in studie”.

Het DIC verplaatst de natuur die Dorplein omringt naar buiten Dorplein. Zelfs buiten
Cranendonck. De containeroverslagplaats vermoedelijk ook. Daar is weinig over bekend,
althans niet aan Buurtbeheer.

Vraag a35
Wat is er over natuurcompensatie in de containerhavenplannen bekend?

Misschien dat de natuurcompensatie niet alleen gezocht moet worden met het uitruilen of
aankopen van gronden en het planten van bomen.  Misschien dat het scheppen van
fondsen voor behoud en kwalitatief opwaarderen van natuur die in en rond Dorplein
overblijft een goed alternatief is. En dan kan de compensatie in een groot aantal gevallen
terecht komen daar waar wat afgenomen wordt... Dorplein. Wellicht moet er een wetje voor
veranderd worden, maar waar een wil is, is een wet.

Vraag a36
Zijn lokale, regionale, provinciale en rijksoverheidsinstaties ook bereid mee te werken dat
er compensatie in Dorplein zelf plaatsvindt?

Niet alleen lasten, ook lusten.

Laten we het ook eens van de andere kant bekijken. Naast de opgesomde lasten van de
containeroverslagplaats, moet ook gekeken worden naar de lusten. 

Er wordt gemompeld dat het extra werkgelegenheid met zich mee zou brengen. Hoeveel is
niet duidelijk. Maar schattingsgewijs zijn dat er geen tientallen. Zijn dat banen voor één van
de ca 1475 inwoners van Dorplein? Vele Dorpleiners hebben al een baan en als DIC
gerealiseerd is zijn - zo schijnt - de Dorpleiners qua werk helemaal onder de pannen. Die
extra mogelijkheden van de haven zijn dus betrekkelijk. De meeste werknemers zullen van
buiten Dorplein komen. Dat is dus weer extra verkeersbelasting, de busdienst zal geen
soelaas kunnen bieden. En wie dieper doordenkt, die symbiose van bedrijven is dat geen
monocultuur met alle gevaren voor werkgelegenheid van dien?
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Profiteert de Dorpleinse middenstand (MKB) van de extra activiteit zoals Dorpleinse
aannemers, bakkers, e.d. Wie het bedrijvenbestand van Dorplein bekijkt ziet dat dit niet
echt aan de orde is. Het zou een stimulansje kunnen zijn als de vage plannen voor de
Cantine - na het Azc - ietsje concreter worden... maar of dat ook zo is? De Schakel zou er
van kunnen profiteren als met de gemeenschapsfunctie zou kunnen combineren met een
commerciële functie, maar dat zit er nog niet in. En nieuwe kleinschalige Dorpleinse
bedrijven, is daar plaats voor?

Vraag a37
Kan aangegeven worden (concreet) waarom de gemeenschap van Dorplein zou profiteren
van de containerhaven?

Gedachten over de relatie haven en wonen

Komen er meer huizen in Dorplein door de haven? De werkelijke woningbehoefte wordt
onderzocht. Welke Dorpleiners willen welke woningen hebben? Worden de uitkomsten van
nu afgezet tegen de behoefte van straks als DIC en haven gereed zijn? Huizen alleen voor
Dorpleiners (sociaal of economisch gebonden) of zou er ook instroom van buitenaf moeten
plaatsvinden? En dan de ruimte om te bouwen... op gesaneerde grond wel te verstaan, dat
is nog een hele puzzel waarmee de Dorpleiners en de Gemeente mee zitten.

Vraag a38
Kan er een relatie tussen huizenbouw en de containerhaven worden gelegd?
Inclusief sanering?

Gedachten over discrepantie

Wat de Dorpleiner steekt is dat er aan de ene kant een miljoenenplan wordt gelanceerd
waarvoor reeds een onderzoek is gedaan (wie betaalt dat?) en dat aan de andere kant
voor iedere bijdrage aan de Dorpleinse gemeenschap geknokt moet worden. Dit laatste
met alle waardering voor de bijdragen die in het kader van de krappe budgetten thans
mogelijk zijn. In een droom komt alles vertekend over, dus het zal wel uit te leggen zijn,
maar of het begrepen wordt?

Je zou je kunnen voorstellen dat Dorplein een compensatie zou krijgen. Er is ooit een
bouwregeling geweest dat x% van het totale bouw- en projectkosten aan kunst (verfraaiing)
moest worden uitgegeven. Stel dat we dit - met een variant - zouden toepassen op
Dorplein... x% van de kosten van het overslagplaats-project komt te goede aan de
Dorpleinse gemeenschap voor infrastructuur, natuurbeheer, behoud erfgoed, exploitatie
gemeenschapsvoorzieningen, kunst, etc.  En als we het over stapeling hebben zou dat ook
van toepassing kunnen zijn op DIC en de eventuele IJzeren Rijn werkzaamheden. Dan
stapelt zich een aardig bedrag op waar Dorplein (lees de Gemeente in Dorplein) een aantal
zaken van zou kunnen betalen. Dat spreek je over lasten en lusten. Ach... het is maar een
droom.

Vraag a39
Is de Gemeente bereid aan een dergelijk fonds mee te werken en daar de voorwaarden
voor te scheppen?
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B. De droom van harmonie
Het stond er echt in de partituur: in F16 majeur. Gevolgd door een cadans van de IJzeren
Rijn, eerst piano en dan aanzwellend naar fortissimo. Enkele tellen later valt het koor van
vrachtautogeronk in en vermengt zich affrettando met de basso continuo van de heipalen op
de bouwplaatsen van het DIC en de overslagplaats. Vivaci spelen de drilboren van de
wegwerken hun molto staccato partij en als agitato de sirenes zich in het stuk mengen
ontstaat er een kakofonische symfonie zonder orkestratie die bruscamente afgebroken wordt
als de telefoon gaat... 

“wat een pokkenherrie bij jullie” hoor je aan de andere kant als de F16 even niet opgelet
heeft en toch doorgaat. 

“Ach ja” antwoord je, “die jongens moeten ook oefenen”. 

“Hebben ze daar geen zaal voor” zegt de stem aan de andere kant. “Jawel”antwoord je,
”maar die wordt tijdelijk voor andere zaken gebruikt”. 

“En wanneer komt dat goed” gaat de stem zeurderig verder. 
“Ik weet het niet... misschien 2015 of helemaal niet” zeg je twijfelend. 

“Doe dan iets aan die rotakoestiek en laat ze beter samenspelen” zegt de stem bits,“ik kan
er hierboven niet van slapen... en ook ik draai wisseldiensten”. 

Een beetje hopeloos stamel je: “het is geen harmonie, het zijn allemaal lawaai-instrumenten
die hun eigen gang gaan”. 

“Verander dat dat” bast de stem. 

“Misschien moeten we in het kader van het iDOP...” probeer ik. 

“Het wat...?” brult de andere kant omdat een F16 nog steeds niet begrepen heeft dat het al
kinderbedtijd is. 

Op dat moment schiet je wakker door een knal... de geluidsbarrière. Daarna is het even stil
in 2008. Je hoort een uil in de bossen, even is de wereld harmonisch.
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Het waken na de droom van harmonie

Je knipt het nachtlichtje aan en neemt een slokje water, het glas is bijna leeg. En terwijl je
ligt te staren denk je over de droom na:

Gedachten over geluidsstapeling

In de vorige droom was dat aan de orde. Nu weer. We zetten al het geluid even op een rij:
- de vliegtuigen (met name militair verkeer)
- de zinkfabriek (bestaand geluid)
- de eventuele toekomstige containeroverslag
- de industrie op het komende grote industrieterrein DIC
- het flankerende geluid van de geactiveerde IJzeren Rijn
- het vrachtvervoer. in samenhang met Zink, DIC, Haven 
- het  locale transport via Nyrstar Rail
- bouwactiviteiten
- dagelijks woon-werk en zakelijk vervoer in en rond Dorplein
- het geluid van het Dorp zelf (mensen, dieren, gejuich)

Als we stapelen en al dat geluid meten en optellen, hoe zit het dan met de
geluidscontouren? Rekenen we dan alleen in decibellen of ook in frequenties, duur en
intervallen? Wat doen we met de wind en de weerkaatsing door bewolking? En hoe zit het
als je met je ene oor in een geluidszone staat en met je andere oor niet... met andere
woorden moeten we niet uitgaan van het geluid in heel Dorplein, misschien verdeeld in
zone’s. Het gaat om de totale geluidsbelasting, de gestapelde dus. Want de som van alles
wat binnen de normen valt kan wel eens een behoorlijke overschrijding betekenen.

Vraag b01
Wordt het gestapelde geluid berekend en hoe gebeurd dat?

Vraag b02
Worden er gestapelde normen opgelegd en/of normen per veroorzaker?

Vraag b03
Worden er gestapelde metingen verricht ?

Vraag b04
Kunnen er geluidsemissierechten verbonden worden aan de normen en kunnen
de opbrengsten daarvan terecht komen bij Dorplein? (zie ook vraag a23)

Vraag b05
Wordt er gehandhaafd en wat zijn de sancties?

Gedachten over Overheidsbeleid

Geluidsoverlast kan tot gezondheidsproblemen leiden, die problematiek is uit de litteratuur
bekend. Complete stilte trouwens ook. Gewenning speelt een rol. Maar als geluiden
verbonden worden aan gebeurtenissen wordt en overbelasting zijn de grenzen bereikt. Dat
zijn niet alleen de grenzen van normen, maar ook de grenzen van de inwoners zelf. Die
harmonisch willen leven. Het zijn ook de grenzen van bezoekers van de wandelroute die
willen genieten van natuur en architectuur en weinig oor hebben voor lawaai.
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Geluidsoverlast, zeker als die bedreigend en associaties opwekt is - heeft ook invloed op
leerprestaties zo blijkt uit litteratuur. Redenen genoeg om de gestapelde geluidsoverlast in
kaart te brengen. Te beginnen met de ‘nu’-waarde. Laat de komende 12 maanden de
geluidsmeting maar permanent op 10 plekken in Dorplein registreren en tel daar de
theoretische waarden van alle plannen maar bij op.

De overheid probeert de kosten van gezondheidszorg in te dammen. Hier doet zich een
gelegenheid voor door te zorgen dat de geluidsbelasting binnen de perken blijft... maar dan
wel over het hele plantsoen!

Vraag b06
Welke overheidsinstatie(s) kan/kunnen Buurtbeheer verder helpen met de
gezondheidsaspecten van geluid en welke rol kan de Gemeente daarin spelen?
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C. De droom van het DIC
Kussens opgeschud en weer in slaap gesukkeld. Je rijdt langs de Cantine. Een fraai bord bij
de monumentale ingang vertelt dat er vijf uitzendbureau’s gevestigd zijn. Logisch want het
DIC met tientallen bedrijven heeft medewerkers nodig. En volgens een convenant met
Buurtbeheer hebben ingezetenen van Dorplein voorrang.

Ondanks de nieuwe wijk Roodwit, de Koning Willem-Alexanderwijk bij de Hompesbosjes en
andere uitbreidingen zijn er maar 1700 inwoners waarvan de meeste al werk hebben buiten
DIC of na hun 70  op pensioen mogen. Geen vetpot voor die bureau’s. Maar het wordtste

creatief opgelost. De Cantine is met hulp van de overheid omgetoverd tot een prachtig
werknemershotel dat de uitzendbureau’s beheren. Met zwembad, restaurants, theaterzaal,
fitness en een shop. Oude tijden herleven in dit prachtig gerenoveerde monument... en... de
faciliteiten staan volgens het convenant ook ter beschikking van de Dorpleiners. 

Wandelroute Le Projet de Dorplein is inmiddels met een trimbaan uitgebreid en loopt
gedeeltelijk door het park dat zich door DIC heen slingert. Fietsers, paardrijders en menners
hebben ook de ruimte. Bij de centrale receptie en beheerscentrum van DIC, Cranendonck
Valley,  stopt een bezoekersbus met delegaties uit verschillende landen om een bezoek te
brengen. 

De vlag van Cranendonck, Noord Brabant, Nederland en Europa wapperen zij aan zij.
Cranendock Valley is voor de bezoekers een voorbeeld van innovatie op het gebied van
industriepark-planologie. De universiteiten van Delft, Eindhoven, Twente, Aken en Leuven
hebben er een gezamenlijk een bescheiden studiecentrum om de projecten te begeleiden die
in het DIC verwerkt zijn. 

Hun infobord vermeldt de technologische symbiose tussen energieopwekking, -gebruik, -
aanbod en - vraag.  Verder staat de nul-emissie qua uitstoot centraal, samen met recycling en
zuivering. Een andere groep heeft in samenspraak met de betrokkenen de infrastructuur van
bedrijven en park verweven met ondergrondse systeem- en procesvoorzieningen en
bovengrondse doelmatigheid voor de bedrijven waarbij omgevingarchitectuur is toegepast. De
beheerraad van DIC, waar ook een vertegenwoordiger van Dorplein in zit, ziet samen met de
aangewezen instanties toe op de handhaving van regels, voorschriften en veiligheid. 

Op het receptieterrein van de spoor en wegtransport staat een chauffeur rustig een broodje te
eten. Over tien minuten vertrekt hij van de R&P plek omdat de digitale info aangeeft dat de
verkeersdrukte dan minder is. Vrachten en opslag worden gecoördineerd, de rijroute over
park wordt aangewezen. Een hoogwerker van de gezamenlijke facilitaire dienst rukt uit. De
dienst zorgt voor klussen en hulpmiddelen om vervoersbewegingen te beperken. 

De zon gaat bijna onder, een aantal bedrijven werkt door. Kindergeluid vanuit de speelweide
vermengd zich met zich met de vogelgeluiden die alleen verstommen als er een straaljager de
daalvlucht inzet.  Voor de rest is er nauwelijks verstorend geluid te bespeuren. Op een bord
wordt de dagelijkse geluidsbelasting met trots aangegeven. Een journalist speurt wat er met
het oude doemscenario van het DIC en vervuilende industrie is gebeurd. 

Een artikel dat in september 2015 moet verschijnen. Het antwoord gaat verloren in de
wekkerradio met de nieuwsberichten van 2008.
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Het waken na de DICdroom

Je grijpt op de tast naar het laatste slokje water. En terwijl je je omdraait denk je
“ach het is allemaal wel meegevallen”, maar de  tegelijkertijd schieten de beelden van wat
er aan vooraf ging door je hoofd.

De gedachten over DICommunicatie

Je denkt terug aan de lange stiltes tussen communicatieoprispingen. Perioden 
waarin Dorpleiners - die niet de tijd hebben om het werk van de Gemeente op de voet te
volgen - het gevoel hadden dat ze niet betrokken werden... dat er over hun hoofden maar
wat gedaan werd. Je herinnert je nog de onmacht van het niet betrokken zijn bij een project
dat bepalend is voor de leefomgeving van Dorplein.
Een project dat vrijwel net zo groot is als het hele Dorp. Een project waar volgens de
wisselende gegevens evenveel mensen werken als in het dorp wonen en misschien wel
meer. 

Je ziet de discussies nog voor je over competentie en betrokkenheid. Wordt er door
overheid en bedrijfsleven beslist of hebben de Dorpleiners ook nog inspraak, vooraf en niet
achteraf via eindeloze procedures die de meesten zich niet kunnen veroorloven. Je beleeft
weer even de teleurstelling dat ondanks toezeggingen er weinig communicatie was, op een
enkele keer na als er niets zeggend werd bijgepraat en werd medegedeeld dat rapporten
niet beschikbaar waren. Je voelt als Buurtbeheer weer de onmacht als je uit de krant moest
vernemen dat er weer een mijlpaal in het project bereikt was. Het ongenoegen dat zich
opstapelde. Maar zo blijkt uit de droom, er kwam een keerpunt. 

Terugdromend naar het Keerpunt

Men besefte dat intensieve communicatie de bedoelingen van de betrokken instanties
geloofwaardiger maken. 
Men besefte dat het actief meepraten en meesturen door de Dorpleiners meer oplevert dan
formele zienswijzen en bezwaren achteraf. 
Men besefte dat de onbalans in macht, kennis en mogelijkheden op Dorpsniveau
gecompenseerd moest worden. 
De inwoners waren plotseling weer een partij. Spandoeken, pamfletten, krantenartikelen en
acties veranderden in pittig overleg... over mogelijkheden en onmogelijkheden. Niet alleen
over regeltjes, maar ook over visie, technologische mogelijkheden, voorbeeldfuncties en
innovatie. Niet oordelen op wat haalbaar lijkt, maar onderzoeken wat haalbaar is. In de
geest van Dor.

Achteraf is het goed gekomen denk je als je de droom terugdraait. Het eerste
vlekkenplannetje waar we het mee moeste doen is een communicatieproject geworden dat
bekroond is met de prijs voor de beste overheidcommunicatie van Nederland. En dat is een
pluim op de hoed van Cranendonck! Of dromen we nu toch nog...?

Vraag c01
Herkennen de bij DIC betrokken partijen zich in de bovenstaande alinea’s of kunnen ze
toelichten waar het bovenstaande niet van toepassing is?

Vraag c02
Hebben de bij DIC betrokken partijen intentie om Dorplein, respectievelijk Buurbeheer
nauw en actief te betrekken bij hun planvorming? Of zien zij Dorplein
als een groep van individuele belanghebbenden welke in het kader van de procedures die
daarvoor staan hun belangen naar voren kunnen brengen?
Graag ook een toelichting bij het antwoord.
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Terugdenkend aan toen het keerpunt nog niet bereikt was...

De hallenconstructeurs stonden al te popelen... 110 hectare industrieterrein. De lokale en
regionale bouw- en constructiebedrijven wreven zich al in de handen. DIC was spekkie
voor het bekkie. Buitenlandse firma’s en buitenlandse werknemers zochten al naarstig op
de kaart waar Dorplein lag. 

Maar toen kwam Buurtbeheer met onmogelijke eisen. Je herinnert je die dag helder.
Eindelijk een afspraak om met alle betrokkenen te praten. Je proefde toen beleefde
tegenzin, maar het hoorde bij het spel. De visie uit de droom kwamen op tafel. Een ‘och
gut’ glimlach verscheen en men beloofde er naar te kijken zonder enige termijn te noemen.
En met de hoop in de schoenen ging Buurtbeheer weer weg en bereide zich voor op een
industriepark met blikken puisten, asfalt, uitstoot, lawaai en hinder. 

Wat er gebeurd is weet niemand, maar er kwam een ommekeer. Misschien dat het men
besefte dat het imago van een industrieterrein voor de bedrijven die er op gevestigd zijn er
toe doet. Maatschappelijke verantwoording is ook een van de ondernemers- en
overheidstaken. Een industrieterrein dat niet alleen economisch een meerwaarde heeft,
maar ook maatschappelijk, kan een grotere aantrekkingskracht op bedrijven uitoefenen die
zich er wellicht zouden willen vestigen. Dat speelt in sommige culturen misschien nog meer
dan hier.

Afwegingen op overheids- en politiek niveau hebben misschien ook een rol gespeeld...
keuze’s worden nu eenmaal makkelijker gemaakt voor mooie en leuke projecten. Het kan
ook zijn dat de eigenaar van de grond die tot dat toen een unieke positie had, besefte dat
met de komst van meer bedrijven haar positie zou gaan veranderen. 

Het kan ook de tijdgeest zijn geweest die nog meer dan voorheen aangaf dat wat
ontnomen wordt ook gecompenseerd moet worden, niet alleen als het om natuur of blauwe
kikkers gaat, maar ook als het om de leefsfeer gaat van de dorpsbewoners en de
contouren van een uniek stukje Nederland. 

Hoewel niet waarschijnlijk, heeft ook de belasting op de leefbaarheid van Dorplein een rol
gespeeld. De stapeling van bouwactiviteiten, geluidsoverlast, verkeersproblematiek,
emissie van stoffen, IJzeren Rijn perikelen, vliegtuiglawaai, draagvlak voor voorzieningen...
noem maar op. Het kan zijn dat men heeft beseft dat men van een idyllisch en historisch
dorp met veel natuur waarbij één grote fabriek ligt, niet een dorp kan maken dat onder de
rook van een gigantisch industrieterrein en havenfaciliteiten ligt. De stapeling moet
gecompenseerd worden.

En misschien heeft de economische achtergrond van de uitdaging een rol gespeeld. De
uitdaging van de symbiose. De uitdaging van de natuurlijke harmonie met de omgeving. De
uitdaging van het slim gebruiken van bestaande technologie en het uitvinden van nieuwe.
Innovatie. gebruikmaken van subsidie en ondersteuningsregelingen omdat daar later
voordeel mee gedaan kon worden.

Of waren er instanties die dwars lagen en waarmee een toch compromis bereikt moest
worden?

We zullen het nooit weten, het zal wel een stapeling van argumenten zijn die er voor
gezorgd heeft dat Cranendock Valley, DIC, het industriepark uit de droom is geworden.

Vraag c03
Zijn de bij DIC betrokken partijen onder voorwaarden van haalbaarheid bereid om van DIC
een voorbeeld-industriepark te maken? Uiteraard niet letterlijk zoals in deze notitie
gesuggereerd, maar wel in de geest.
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Vragen c04
Kan door de bij DIC betrokken partijen onderzocht worden in hoeverre voor een dergelijke
opzet in het kader van nationale en Europese regels er stimulerings- en
subsidiemogelijkheden zijn? 

Of stellen de bij DIC betrokken partijen Buurtbeheer financieel in de gelegenheid om dit
samen met deskundigen uit te zoeken en mede te betrekken op Dorplein en de speciale
status, problematiek en waarden?

Dat kan niet, kan niet.

Buurtbeheer kwam met wilde suggesties. Zonder te weten wat er op de tekentafel lag.
Zonder te weten wat er voor industrie kwam en welke eisen die stelde. Zonder te weten wat
er allemaal aan regelgeving kwam kijken. Zonder te weten wat er voor budgetten waren.
Zonder te weten wat er voor krachtvelden in besluitvorming waren. Immers... ze was
nauwelijks geïnformeerd. Maar Buurtbeheer kon zich ook niet vinden in de stelling die zich
logischerwijs daardoor opdrong: we zijn tegen. 

Vraag c05
Niet geplaagd en geremd door kennis stelt Buurtbeheer voor dat de bij DIC betrokken
partijen in samenwerking met instanties een studieproject op te zetten met de afdelingen
bouwkunde, planologie, architectuur en landschapsbeheer (etc.) van Nederlandse,
Belgische en Duitse universiteiten om te kijken hoe:

- wat de kenmerkende criteria zijn van de Waalse bouwstijl om stijlelementen,
  bouwkarakteristiek en materiaalkeuze waar mogelijk te integreren in de te
  bouwen industriegebouwen en hiervoor aanbevelingen op te stellen

- de planologische aanpak en infrastructuur in te passen in het omgevende
  en oorspronkelijke landschap en dit tot een park-achtige opzet te verweven

- hoe een infrastructuur van leidingen en voorzieningen deels ondergronds
  in te passen 

- verkeersstromen te reguleren en door gezamenlijke faciliteiten en diensten
  verkeersstromen te beperken, wegverkeer en railverkeer

- de terreinen met de nodige veiligheid (o.a. door natuurlijke waterpartijen als
  barrières en bosschages waar scheidingen in opgenomen zijn) toegankelijk
  kunnen worden gemaakt voor wandelaars, fietsers, paardrijders en menners

- gezamenlijk beheer, diensten en toezicht kunnen worden opgezet

- de beeldcontouren van bebouwing aanpassen op de omgeving, zowel naar de
  natuur toe, als naar het historische dorp toe met als gedachte dat de industrie
  een dienende functie heeft.

- de doorrekening van kosten en de doorrekening van compensatie voor Dorplein

Niet alleen een prachtig studieproject in Euregio-verband, maar ook wellicht subsidiabel,
innovatief en commercieel (de kennis is later wellicht te verkopen, daarover kan met een
ingenieursbureau een overeenkomst gemaakt worden).
Is men daartoe bereid?
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Probeer dat maar voor elkaar te krijgen...

In de gedachten is Cranendonck Valley van de grond gekomen... we kijken vanuit die
toekomst terug. Toentertijd waren reacties waren wat afhoudend. Variërend van ‘daar zijn
we mee bezig’ tot ‘dat kan niet’ of nog erger: geen antwoord. Competentieproblemen,
regelgeving en budgetten speelden een grote rol. De regie voor een dergelijke opzet moest
ontstaan binnen het gewenste tijdsplaatje. 

Aan de andere kant... heel voorzichtig begon de gedachte van meters verkopen, inkomsten
binnenkrijgen en werkgelegenheid te creëren, te verschuiven naar de dimensie waarbinnen
dat ook kon binnen het industriepark Cranendonck Valley. 

Het ‘kan niet’ vond men... misschien dat enkele kleine elementen... en van daaruit
stapelden zich de oplossingen voor alle problemen, mogelijkheden, eisen en regelgeving
op. Er kwam een intensieve samenwerking waarbij ook Buurtbeheer nauw betrokken was.
Er kwam permanente communicatie waardoor ideeën ontstonden. Bewoners konden zich
dagelijks op de hoogte stellen en ergernissen konden meteen gemeld worden. De droom
kwam uit. Met aanpassingen, maar wel zo dat Dorplein en Cranendonck Valley in een
prima symbiose met en naast elkaar een plek hadden. 

Vraag c06
Zijn de bij DIC betrokkenen bereid hier eens met Buurtbeheer over te praten?
Buurtbeheer heeft nu het gevoel dat plannen geheel buiten Dorplein om gemaakt worden,
terwijl de impact groot is van een industrieterrein dat omvangrijker is dan het Dorp en als
het ware bij het dorp op schoot zit. Basis voor een dergelijk gesprek is dat men open voor
elkaar staat en ook open over zaken kan discuteren.

Zou...

Zou het zo gegaan zijn. Of liever gezegd, zal het zo gaan? Kan het onbehagen worden
omgezet? Kan de stapeling van problemen en belasting van het leefklimaat zou op die
wijze gereduceerd kunnen worden? Misschien dat al het
bovenstaande al grondig is bestudeerd en dat veel van de gedachten ook al in plannen
staan. Maar voor Dorplein is daarover niets duidelijk... dat geeft onbehagen.
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D. De droom van de IJzeren Rijn
In de droom verplaats je je in milliseconden van het DIC naar de IJzeren Rijn, de
prehistorische spoorwegovergang die jarenlang in coma heeft gelegen en die men daaruit laat
ontwaken. In het vrachtspoorboekje staat een asterisk bij de snelverbinding Antwerpen -
Monchengladbach - Neuss: *rijdt voorlopig tot de Duitse grens. 

In een nachtelijk visioen zie je oude stoomloc na stoomloc in een sukkelgangetje
hakkepofferig met veel lawaai ratelende goederenwagons voorttrekken. Even later raast er
over het traject een Thalys-achtige freight-express, bijna geluidloos door stroomlijning,
dempers in de bedding van de rails, luchtvering in het onderstel en vrijwel geruisloze
dieselmotoren. Opa vraagt: “is de trein van 3 uur al geweest” en kleinkind antwoord: “ik heb
niets gezien of gehoord”.

Tussendoor zie je de Eurregio verbinding Antwerpen - Düsseldorf flitsen die in Weert een
aanluiting op Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Sittard, Köln, Maastricht en Aachen heeft.
Afgewisseld met de forensentrein die halt houdt op het ondergondse station Schoot. In
Maarheeze heeft deze aansluiting op Eindhoven, Weert. en Roermond. Bij het DIC is ook een
forensenstation, gebouwd onder de verkeerscentrale van EuroProrail die het traject
Antwerpen - Neuss beheert. Waarom Dorplein? Ligt bijna in het midden en DIC was een
mooie locatie omdat ze dan konden samenwerken met Nyrstar Rail die op locatie voor de
vrachtafhandeling zorgt containers en grondstoffen.

De avond valt. Op het DIC-rangeerterrein worden de laatste wagons voor de volgende dag
klaargezet. De opzichter van het DIC-park pakt zijn hybride terrein
wagen  en gaat de afrastering van het verdiepte traject van de IJzeren Rijn door de Buulder en
Weerter -bergen inspecteren. De Edelherten houden zich soms niet aan de wildoversteken die
zijn aangelegd. Hij rijdt tot het bungalowpark, pakt een kop koffie en overlegt of er nog IJzeren
Rijn-problemen met de gasten zijn geweest.  Een Limburgse collega neemt het vandaar over.
Het stuk van DIC naar de grens neemt de Gemeente voor haar rekening. Bij een van de
wildwissels waar ook landbouwverkeer over mag hangen wat jongeren rond die worden
weggestuurd. Je weet maar nooit.

In de EuroProrail centrale op het DIC weten ze in ieder geval exact wat zich bij calamiteiten in
iedere wagon bevindt. Er is op verzoek van alle aan de IJzeren Rijn gelegen gemeenten een
centraal computersysteem opgezet dat door EuroProrail
wordt beheert. Belgische, Duitse en Nederlandse whizzkid hebben dat opgezet.
En het werkt  feilloos in 2015.

In de nacht is het stil. De angsten dat het gedender van de treinen de nachtrust zouden
vestoren zijn niet terecht. In de bebouwde kom is het traject zwak verlicht
zodat de machinist z’n lampen kan dimmen. De machinist kijkt even opzij en ziet het verkeer
de tunnels bij de Stationsstraat en de Fabrieksstraat induiken. Dan is hij de fiets- en loopbrug
bij de Heuvel al gepasseerd. 

In de droom wordt je onrustig, het was zo mooi, maar rillingen bekruipen je. Vaag
komen de ondefinieerbare twijfels op. Een toeter klinkt. Je schrikt wakker. Ach het is Nyrstar
Rail die in alle vroegte de eerste trein rangeert. Je kijkt op de wekker...
zes uur en de datum geeft aan dat het 2008 is.
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Het waken na de IJzeren Rijn-droom

Het waterglas is leeg. Toch heb je een droge keel. Gelukkig ligt er nog een snoepje. Terwijl
dat smelt in de mond denk je verder.

De gedachte over wat binnen de mogelijkheden van de Gemeente zou liggen?

De IJzeren Rijn is wellicht buiten de invloedssfeer van de Gemeente, maar wel is duidelijk
dat de Gemeente geconfronteerd wordt met de gevolgen. Daarom zitten ze ook in allerlei
comités en worden gezamenlijk rapporten en studies gemaakt.

In het studieplan over de inpassing van de IJzeren Rijn van juni 2008 zijn tunnels of
viaducten en verlaagde tracé’s opgenomen als voorwaarde. Dat moet door Prorail aan haar
eigen plannen getoetst worden. Dan komt de minister er aan te pas die met het
arbitragerapport in de hand met zijn Belgische collega’s moet onderhandelen, de federale
Belgische en de Vlaamse overheid. 

Of die Prorail kunnen bekoren is de vraag. Of er voor voorstellen zoals tracé verdieping,
geluidswallen en spoortunnels een politieke, economische en technologische meerderheid
te vinden is... dat zal de toekomst moeten uitwijzen.
Vast staat is dat de gemeente Cranendonck die kosten niet kan ophoesten. En
ook niet zou moeten hoeven ophoesten. De belangen liggen elders, bij de gebruikers van
de IJzeren Rijn.

Vraag d01
Kan worden aangegeven wat de positie van Prorail is en wie Prorail in deze aanstuurt? Tot
nu toe is de indruk ontstaat dat Prorail doet wat zij wil en dat daar niemand echt vat op
heeft. In hoeverre klinken in de rapporten van Prorail de wensen van de betrokkenen - in
dit geval Cranendonck en Dorplein door?

Gedachten van onbehagen

Maar intussen zit Dorplein wel met het grote onbehagen. En met Dorplein de Gemeente.
Want als er geen tunnels komen (of viaducten) is er een mobiliteitsisolement van Dorplein
ten opzichte van de rest van Cranendonck. Stapel daar nog de spoor- en verkeershinder
op de containeroverslagplaats op de Havenweg zou veroorzaken. Het kan toch niet zo zijn
dat de Sint Barbaraweg als sluiproute gebruikt gaat worden? 

Als de ongelijkvloerse spoorovergangen er komen brengt dat een forse hoeveelheid
bouwactiviteiten met zich mee, gestapeld bovenop de andere bouw- werkzaamheden in
Dorplein.

Vraag d02
Wat kan Dorplein bijdragen om de Gemeente te steunen in haar “voorwaarde”
dat er tunnels/viaducten moeten komen?

Vraag d03
Kan er een connectie gelegd worden tussen de spooraansluiting naar DIC en de
tunnels/viaducten? Immers er zal toch het nodige aan verkeersinfrastructuur moeten
gebeuren, zeker als de containerhaven er ook komt.

Vraag d04
Is gesproken over de mogelijkheid en wenselijkheid dat de trajectbewaking (verkeerstoren)
van het tracé op het DIC in Dorplein gevestigd wordt? Er zijn praktische argumenten voor.
Is men ook bereid dat in gesprekken en onderhandelingen mee te nemen?
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Gedachte over het Isolement

Geen tunnel of viaduct.. dan dreigt een isolement. Hoe erg dat isolement is hangt af van de
gebruiksfrequentie van de spoorlijn af. In een zwartgallig scenario (die getallen zijn
genoemd, maar die niemand kan of wil beamen of tegenspreken) zijn de spoorbomen
meer dan acht uur per etmaal dicht. Dat betekent een heroriëntatie qua bereikbaarheid. 

De spoorbomen en verkeersopstopping op weg naar gezondheidscentrum, werk, school,
winkels, gemeentehuis, bank, postkantoor wordt een feitelijke en psychologische
belemmering. Tijdsverlies en ergernis. Vrachtverkeer en busdiensten zullen er last van
hebben. Maar vooral de hulpdiensten politie, ambulance en brandweer.

Zal ook de middenstand  de mobiliteitsbeperking  op den duur gaan merken? Als de route
naar Weert rustiger en sneller is en het aanbod daar spreekt aan... dan is aannemelijk dat
de oriëntatie deels verschuift. Dat is ook in andere situaties gebleken. Weert ligt voor de
hand, tenminste als de verkeersintensiteit en de last van spoorbomen bij de
containerhavenvervoer niet net zo groot is. Deze gedachte is niet met cijfers onderbouwd.
Daar heeft Buurtbeheer geen mogelijkheden toe. Maar is deze heroriëntatie een absurde
gedachte?

Vraag d05
Zij er concrete berekeningen gemaakt over de situatie zonder tunnels en viaducten wat
betreft het aantal uren dat de spoorbomen gesloten zijn en
de overlast die dat oplevert... dit in samenhang met aanbod verkeer DIC en
containerhaven?

Vraag d06
Is ook gekeken naar wat dat voor schoolgaande kinderen betekend, voor winkelbezoek,
voor bereikbaarheid van instanties in Budel en omgekeerd de bereikbaarheid van Dorplein
voor hulpdiensten, etc?

Vraag d07
Is gekeken of dergelijke rapportages voor rekening van de veroorzaker moeten komen en
is daar budget voor ter beschikking gesteld? (Prorail, Econ. Zaken,...)

Landelijke filemelding in Dorplein

Dat lijken koortsbeelden. Maar door de komst van het DIC zal er meer verkeersaanbod
komen. En als de containerhaven er bij komt...?!
Voor de vuist weg, gebaseerd op het aantal meters... vijf keer zoveel, acht keer zoveel?
Buurtbeheer weet het niet en weet ook niet wie het wel weet. Er zijn vast instituten die ook
dat berekenen kunnen.... iedere minuut dat een spoorboom dicht is levert bij een
verkeersintensiteit van x een file op van y met een vertraging van z en een uitstoot van q.
Ook daar telt de stapeling van de belasting. Misschien heeft de Gemeente dit al uitgezocht
of laten uitzoeken, Buurtbeheer is daar niets over bekend. 

Vraag d08
Is er een gestapelde prognose gemaakt van de toename van het verkeer 1. op basis van
de bestaande infrastructuur en 2. op basis van geplande (?) nieuwe infrastructuren?

Er zijn ook nog onbewaakte overgangen zoals op de Heuvel. Als die sluipverkeer
aantrekken is de kans op ongelukken groter en bovendien zijn die kleine wegen daar niet
op berekend. Die overgangen sluiten verhoogt de problemen elders en ze alleen voor
lokaal verkeer openstellen leidt tot interpretatie- en handhavingsproblematiek. 

Vraag d09

Hoe zal met eventuele sluiproutes worden omgegaan?
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Meer bewegen is gezond. De fiets kan een redelijk alternatief zijn. Maar dan moeten er wel
fietspaden en fietsbruggen over het spoor zijn.

Vraag d10
Zijn deze voorzien?

Gedachten over geluid van de IJzeren Rijn

Waar Dorpleiners over de IJzeren Rijn dromen is het voor Schootenaren een nachtmerrie.
Maar ook Dorpleiners zullen met flankerend geluid (geconfronteerd worden. Het gedender
van een trein - zeker ‘s nachts - is op grote afstand hoorbaar. Buurtbeheer is niets bekend
dat de met locomotieven, wagons en bielzen van verregaande geluiddempende
voorzieningen zijn uitgerust (die zijn er). Als de wind verkeerd staat is er dus sprake van
geluidsoverlast. Die belasting komt bovenop de belasting van vliegtuigen, DIC, haven bouw
en verkeer. Zal de Gemeente deze geluidsstapeling in tal van overwegingen en
vergunning-verleningen gaan meenemen? Dat is Buurtbeheer niet duidelijk.

Vraag d11
Is er een berekening van flankerend geluid  voor Dorplein gemaakt bij windstil weer en als
de wind naar Dorplein toe staat?

Vraag d12
Welke geluidsdempende maatregelen zijn voorzien bij de IJzeren Rijn en met name ten
aanzien van bedding, wissels, overwegstructuur, wagons en locs.

Gedachten over veiligheid van de IJzeren Rijn

Wat bevatten de treinwagons en de tankwagons die over de IJzeren Rijn worden vervoerd?
Wiens verantwoordelijkheid is dat? Als er een calamiteit gebeurd is er 
waarschijnlijk geen machinist die met de onduidelijk ingevulde vrachtbrieven komt
aanlopen naar de brandweer. Vijftig collo uit China... T-shirts of vuurwerk?
Dertig vaten uit Frankrijk... wijn of chemicaliën? Cranendonck is verantwoordelijk voor de
veiligheid in haar gemeente. De tegenwerping is dat zij ook niet weet wat er over de weg
vervoerd wordt. Dat is ook zo. Maar de factor van veertig wagons en één vrachtauto is wel
even anders. Het geeft burgers een gevoel van onbehagen. 

Vraag d13
Is er inzicht wat er vervoerd kan worden? 

Er is natuurlijk een computersysteem te maken waardoor de inhoud bekend is... bij
bijvoorbeeld het trajectcommandocentrum van EuroProrail op het DIC. Je vraagt je af of de
brandweer extra geschoold moeten worden en wellicht uitgebreid? Wellicht dat ze een
Crashtender kunnen stationeren op Kempen Airport die kan met een snelheid van 80 km
per uur (maximaal 7 a 8 minuten als hij door de tunnel kan) snel in Dorplein zijn en kan het
gebied van DIC, IJzeren Rijn, zinkfabriek, haven en vliegveld bestrijken. Misschien geen
nieuwe, maar als Kleine Brogel er één over heeft is dat misschien een pleister op de wonde
van de overlast... en ook praktisch als per ongeluk één van hun toestellen uit de lucht valt
bij de daling boven Dorplein.

Vraag d14
Is er onderzocht of er een computersysteem is of ontwikkeld kan worden waardoor bekend
is wat er over het spoor vervoerd wordt?

Vraag d15
In het kader van veiligheid, vindt men een dergelijk computersysteem nuttig?
In samenwerking met verkeersleiding Prorail en Regionale Brandweer?

Vraag d16
Is het onderzoeken van de stationering van een Crashtender gewenst?
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Gedachte over de IJzeren Rijn en de Natuur:

David en Goliath. Kan een edelhert kan een locomotief van enkele duizenden kilo’s laten
ontsporen? Daarom zal het traject waarschijnlijk ook afgerasterd worden. En de blauwe
kikker, daar worden natuurlijk nog fijnmaziger voorzorgsmaatregelen voor genomen.
Uiteraard wordt er wel gezorgd dat er tussen de natuuroases een goede en adequate
verbinding is zonder hindernissen (dat zou ook voor de homo sapiens moeten gelden). 
Heeft iemand berekend wat het voor de wildstand doet als het spoortraject dat thans
nauwelijks een hindernis vormt, niet meer oversteekbaar is. De bordjes ‘oversteekplaats’
zijn aan dieren niet besteed en die gaan misschien hun habitat verliezen. 

Vraag d17
Wie kan daar wat zinnigs over zeggen ?

Stapeling

De IJzeren Rijn veroorzaakt een stapeling van effecten en problemen. Niet alleen in
Dorplein. Maar bij dorplein komt het wel bovenop de andere problematiek.
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E. De droom van de omleiding
Je slaapt diep na een lange Buurtbeheer vergadering. Plotseling droom je dat je weg moet
naar een afspraak. Je rijdt de straat uit en schrikt je rot. Groot bord en een afzetting. De
Havenstraat is de komende negen maanden gesloten wegens werkzaamheden. Nyrstar en
Nedzink bereikbaar.  

Je draait om en rijdt langs het mooie DIC-info bord over de werkzaamheden tot 2015 de
Fabriekstraat in. Een afzetting met een groot bord. Gedurende acht maanden is de
Fabriekstraat wegens werkzaamheden afgesloten. Weer terug de Hoofdstraat en de
Stationsweg in. Gaat goed. Tot... vlak voor de Schootse spoorovergang, de weg is afgezet.
Een groot bord: wegens werkzaamheden voor een tunnel is gedurende 9 maanden geen
verkeer mogelijk, volg de omleidingsroute. 

Verbijsterd en lichtelijk geïrriteerd draai je weer. Een geel autootje is bezig de
omleidingsbordjes te plaatsen, de mannen zijn druk aan het discuteren. Snel de Sint
Barbaraweg op gereden en naar België. Aan het eind op de Belgische Fabrieksstraat staat
een bord met een omleiding naar Hamont wegens werkzaamheden en een waarschuwing dat
de weg lang het kanaal van Lozen naar Weert onderbroken is. Uiteindelijk bereik je via Bree,
Weert. 

Op de terugweg zie je de bordjes van de omleidingsroute naar Dorplein, via de Heuvel. Op de
Heuvel staan een landbouwtrekker en een Duitse tankwagen tegenover elkaar. Ze willen geen
van beiden toegeven, dat kunnen ze ook niet, de weg is te smal. De buurbrigadier probeert
een oplossing te vinden, hij weet te melden dat de weg verbreed zal gaan worden, maar dan
moet hij wel eerst dicht.

Achter je hoopt zich een geweldige file op met kranen, shovels, heistellingen, opleggers,
bulldozers, gigantische zandauto’s, asfaltleggers, frezen, betonmixers en kilometers
voertuigen met bouwmaterialen, aggregaten, waterpompen, damplaten en
betonelementen...de voorbode’s van alle bouwactiviteiten. Na veel passen en meten kun je
eindelijk doorrijden. Ter hoogte van Rood-wit staat er een bord: Bedankt voor uw begrip.

Zonder begrip rijdt je door en denkt: Hoe zou de zinkfabriek dat doen, die moet toch
doorwerken? Dan schiet het je weer te binnen, die hebben een weg naar het kanaal
aangelegd voor hun vervoer. Voor je staat een vrachtauto stil, de chauffeur komt naar je toe
met een vrachtbrief in de hand: “kunt u mij vertellen waar de Cantine is, ik heb hier een lading
vloertegels”. O ja die zijn ook aan het verbouwen en renoveren.

Plotseling steekt er een roedel reeën over, midden op de dag, ze zijn kennelijk verstoort. Met
gierende banden rem ik en schrik wakker uit de droom. Ik kijk naar buiten. Alles is nog rustig.
In 2008.
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Het waken na de omleidingsdroom

Je schiet weer wakker. Geen snoepje meer.  Dat maar even naar de koelkast om wat te
drinken te pakken. Aan de keukentafel zit je je af te vragen hoe dat zou moeten als al die
werkzaamheden in de zelfde periode vallen. Zouden ze dat net zo als op de snelwegen bij
Eindhoven kunnen coördineren? Moeten we onze GPS dan ook uitzetten? 

Geen onbehagen... ze hebben het in de hand

Gemeente, Waterstaat, Provincie, KLPD... die zijn heel goed in staat om de 
werkzaamheden en verkeersstromen vlekkeloos te coördineren. Met de Belgische buren
zal dat ook wel lukken. Als iedereen zich aan de afspraken houdt en de regie is in één
hand dan redt men dat wel. Maar het is wel een enorme niet te onderschatten klus. Want
de werkzaamheden en daarmee gepaard gaat bouwverkeer stapelen zich op... als het
allemaal doorgaat. Niet alles zal op het zelfde moment gebeuren, maar dat het zal ‘pieken’
staat wel vast. En als het piekt praten we in Nederlandse begrippen over een zeer groot
project in het piepkleine Dorplein:
- DIC
- Container overslag bouwactiviteiten
- Tunnels
- IJzeren Rijn aanpassingen
- Wegenaanleg en infrastructuur
- Cantine?
- Huizenbouw?
- Flankerende werkzaamheden die belemmeringen vormen, ook onderhoud.

Vraag e01
Zijn er scenario’s gemaakt voor alle werkzaamheden en de planning daarvan?
Wie coördineert dat? Wie heeft de regie?

Gedachten over de stapeling van coördinatie

Bij een dergelijk project zijn honderden bedrijven en instanties betrokken. Ieder met hun
eigen prioriteiten en planning. Allemaal zullen ze met de beste bedoelingen meer of minder
communiceren over wat ze waarom en wanneer gaan doen. Niet alleen de burger, maar
ook de betrokken kunnen door de bomen het bos wel eens niet meer gaan zien. 

Een coördinatiedienst met dagelijks ge-update website en een dagelijks geopend
infocentrum in de Schakel zal meer dan wenselijk zijn. Zeker als er bouwcalamiteiten zijn
zoals het doortrekken van een kabel of leiding. 
Planning- en planningsveranderingen ook meteen weer terugkoppelen naar de uitvoerende
bedrijven, instanties en burgers... en beseffen dat de druk op de burgers van Dorplein in
die periode groot zal zijn... dat zijn zaken die goed geleid moeten worden. Dat is meer dat
een advertentie, voorlichtingsbijeenkomst en voorlichtingskrant. Dat is voortdurend aan de
bak zijn. En laagdrempelig, eventueel op de kabel. De burger, zelfs de grootste zeurpiet,
moet telkens z’n ei kwijtkunnen en een prompt antwoord krijgen.

Vraag e02
Hoe gaat de communicatie verlopen, niet alleen naar de Dorpleiners toe, maar ook naar
diegenen die Dorplein moeten bezoeken of er leveren?

Gedachten over de stapeling van irritatie

Als een stapeling van bouwprojecten rond één locatie moet samenleven met een dorp van
1450 inwoners dat van rust, ruimte en natuur houdt geeft dat ergernis, vroeger of later.
Eerst onbehagen en dan stapelen de irritaties zich op. Zeker als men ziet hoeveel energie
en geld er in de projecten wordt gestopt. De vraag komt dan bovendrijven... “wat brengt die
overlast het Dorplein als dorp nu op?”
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Vraag e03
Is er enige compensatie voor die overlast?

Compensatie, in tastbare vorm. Er zijn doelen genoeg in Dorplein die meer dan de moeite
waard zijn. Als compensatie kan worden meegenomen in de plannen, zal het begrip groter
zijn. Tenminste... als de communicatie daarover ook goed wordt uitgevoerd. 

Vraag e04
Heeft iemand enig idee hoe lang alle werkzaamheden gestapeld zullen duren?
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F. De droom van vroeger
Terug naar bed.. Een beetje rillerig trek je de deken over je heen. In de behagelijke warmte
doezel je weg en droomt dat je in een quiz zit. Het gaat om een groot geldbedrag dat je aan
een goed doel mag weggeven. De hand aan de zoemer. Eerste vraag: “noem een historisch
gebouw in Alkmaar” Meteen druk je en antwoord “De Waag”. Goed, je blijft aan de beurt.
Tweede vraag: “noem een historisch plek in Den Haag”. Onbegrijpelijk maar waar, je zegt:
“Madurodam”. Na wat overleg kan de jury dat niet goedkeuren. 

De tegenstander heeft de beurt. Vraag: “Noem een historisch dorp in Cranendonck... de
tegenstander kijkt hulpeloos, weet het niet. Je staat te popelen om Dorplein te roepen. Maar
dat mag niet. De beurt is voorbij en jouw dorp wordt verder niet genoemd.

Kans gemist om Dorplein op de kaart te zetten als relatief goed bewaard industrieel erfgoed,
één van de weinige dorpen uit het begin van de vorige eeuw in Nederland die nog goed
bewaard is. Als je wint dan had je het geld kunnen schenken aan een bijvoorbeeld het
Dorplein Museum. 

In een flits sta je in je droom in het museum aansluit op De Schakel.  Met thema’s als de
industriële revolutie, Dor, zink, Le Projet de Dorplein, de filosofie achter het dorp waar alles
geregeld was, het leven van de mensen, Hôtel St. Josef, de verhalen van de mensen, de
Waalse architectuur... 

Een buitenlandse bezoeker pakt een folder van de wandelroute door Dorplein en het fraai
aangelegde industriepark. Een stel Amsterdammers klimt net uit de koets waarmee ze
diezelfde tocht hebben afgelegd. Het RACM heeft een hoekje waarin de plannen staan om
samen met bewoners huizen te renoveren. Een jong stel brengt de gehuurde fietsen terug: “ik
dacht eerst dat het een industriegebied was,
maar het is een pareltje van symbiose tussen erfgoed, natuur en industrie”. Ze gaan in de
Schakel even koffie met Dorpleinse vlaai nuttigen.

De droom flitst weer. Nu naar Kempen Airport. Die heeft rondvluchten boven Dorplein met
een uitleg, gecombineerd met een tocht per koets, een hapje in De Schakel en een diner in de
Cookpit. En o ja, in het weekend kan men in de Cantine logeren. 

De droom flitst naar de Cantine waar opnamen voor een speelfilm aan de gang zijn. Een
Belgische film waarin de expansiedrift van de Waalse-belgen naar Nederland subtiel en vol
drama wordt getoond... Dorplein vormt daar een prachtig Decor voor. Hoewel historisch
misschien niet verantwoord wordt ook het Schepenhuis en het Kasteeltje in de film betrokken.
De film wordt op DVD gezet en door de bedrijven op het industriepark aan hun klanten
aangeboden. En de harmonie... die figureert.
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Het waken na de ‘vroeger’droom

Je wordt wakker uit de film... eh droom. Het glas water is weer gevuld en je neemt een
slokje. Je denkt na over de commissie imago, recreatie, toerisme.

Gedachten over het besef rond het pareltje Dorplein

Wordt er eigenlijk wel beseft wat voor pareltje Cranendonck binnen haar grenzen heeft?
Aan de ene kant wel, want men is in samenwerking met de Provincie met het Beschermde
Dorpsgezicht op de proppen gekomen en heeft dat fier verkondigd.  Dit alles onder
voorbehoud want ook voor de Gemeente stapelen zich de zaken op en is het Beschermde
Dorpsgezicht verweven met... 
Maar al met al is er geen duidelijkheid. Enerzijds wordt gehandeld alsof het Beschermde
Dorpsgezicht een feit is, anderzijds wordt er gehandeld alsof het nog niet aan de orde is.
Dat geeft onbehagen. 

Vraag f01
Wat is de concrete status van het Beschermde Dorpsgezicht nu na al die jaren?

Vraag f02
Wat is de invloed van de DIC-plannen en de Haven-plannen op het Beschermde
Dorpsgezicht?

Vragen f03
Wat wordt de concrete invulling van het Beschermde Dorpsgezicht in termen van het beleid
van de Gemeente en Provincie, de interpretatie van de regels en het vergunningen beleid?
Is daar een plan voor gemaakt? Kan dat uitgelegd worden en kan dat voor iedereen
begrijpbaar gecommuniceerd worden? Is er een
laagdrempelig aanspreekpunt dat advies en ondersteuning geeft?

Vraag f04
Kan bij het in werking treden van het Beschermde Dorpsgezicht rekening worden
gehouden met eventuele bouwlocaties en bebouwingsaard (architectuur, schaal,
inpassing natuur, etc.)?

De gedachten over een plan van aanpak

Heel wat gemeenten in binnen en buitenland zouden er wat voor over hebben om een ‘Le
Projet de Dorplein’ binnen hun gemeentegrenzen te hebben. Daar zouden ze beleid op los
laten. Imago, toerisme, behoud en waar mogelijk renovatie. Voor
zo’n beleid is geld nodig, maar zonder plan kom je nooit aan geld. Waar kan De
Gemeente, Dorplein, geld vandaan halen? 

Dat moet onderzocht worden en in een plan worden verwerkt. Is daar tijd voor? Wie doet
dat? En wanneer? Blijft het dromen of kunnen we iets concreets tot stand brengen?
Samen... Gemeente, Buurbeheer, Zinkfabriek, DIC bouwers en bedrijven, Prorail,
Cantinehuurder en eigenaar, Havenbouwers en bedrijven, RACM, Provincie, Economische
Zaken, Euregio, Heemkunde... er zijn mogelijkheden, maar iemand moet actief de regie
voeren.

Vraag f05
In hoeverre en op welke wijze kunnen we de waarde van Dorplein (met name het
oorspronkelijke gedeelte) benutten zodat het aan Cranendonck en Dorplein ten goede
komt?
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Wat brengt de historische waarde de Dorpleiners?

a. Werkgelegenheid. Zeer beperkt. De Schakel zou er van kunnen profiteren en
uitgebouwd worden tot een toeristencentrum waardoor de exploitatie gunstiger zou zijn.
Uiteraard moet dat passen binnen het beleid van de Gemeente, maar de 
horecaconcurrentie in Dorplein is niet moordend.

Vraag f07
Op welke wijze kan in dit verband werkgelegenheid worden geschapen?

b. Opknapbeurten van historische gebouwen en infrastructuur, of althans, bijdragen
daartoe in kennis, leningen en subsidies... misschien, dat moet onderzocht worden.

Vraag f08
Is het behoud van historisch Dorplein een doel dat de overheid onderschrijft en
welke mogelijkheden heeft de overheid om dit doel te verwezenlijken?

Vraag f09
Zijn er fondsen die gelegenheid geven om historische accenten weer in volle glorie te
herstellen en samenspraak met de bewoners/eigenaren? Wie kan daar regie over voeren?

c. Een Zinkmuseum, eventueel aangevuld met andere thema’s zoals de industriële
revolutie en samenleving. Gekoppeld aan bijvoorbeeld de Schakel, Cantine of Witte Villa.
Het zou naast de wandelroute, het historisch dorp een trekpleister kunnen zijn.

Vraag f10
Zou er een mogelijkheid zijn om samen met de Zinkfabriek, Heemkunde en Buurtbeheer,
alsmede fondsen van buitenaf, dit op te zetten en zolang er nog ooggetuigen van vroeger
zijn alle gegevens vast te leggen of vastgelegde gegevens te centraliseren? 

d. Een koppeling met Cranendonck Valley als dat doorgang vindt... wandelroute,
fietsroute, ruiterroute, menroute. Combinatie maken met het wandelnetwerk en de
Grenspark Kempenbroek- infrastructuur. Combinatie met een eventuele hotelfunctie van de
Cantine in het post-Azc tijdperk. Combinatie met de Weerterbergen en andere
bungalowparken, campings in de omgeving. Het dorp wordt op die manier levendiger en
aantrekkelijker, terwijl door de aard van de omgeving en aanpak de ‘betrekkelijke’ rust blijft.

Vraag f11
Kan er over deze aanpak worden nagedacht over de planners die bij DIC betrokken zijn?
Wie heeft daarin de regie?

e. Een tegenwicht voor het industriepark en de havenplannen... Dorplein legt ook gewicht
in de schaal. Door de versteviging van de dorpsstructuur als historisch dorp wordt
misschien voorkomen dat Dorplein wordt gezien als een gehucht onder de rook van...

f. Een stimulans voor de eigenaar van de Cantine om een hotel/vergaderfunctie en
eventueel woon- en zorgfunctie in welke vorm dan ook tot stand te brengen.
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 Vragen f12
Is het wenselijk dat ook de Gemeente nauw contact houdt met de eigenaar en de
huurder van de Cantine om te volgen wat er met dit historische pand in de toekomst zal
gebeuren? Is het wenselijk dat de Gemeente daar geen afwachtende rol in neemt maar
actief participeert in de gedachtevorming van
de eigenaar en het aangeven van de mogelijkeden? Of gebeurd dat reeds?
Met name in de realisatie naar fondsenwerving kan gezamenlijk optrekken nuttig zijn.

g. Een groter draagvlak voor beperkte voorzieningen in samenhang met andere
ontwikkelingen. “Toeristische” functies kunnen hiermee worden gecombineerd

h. Een verstandige planning van eventuele nieuwe woningbouw, zowel qua locatie, als in
termen van architectuur.

i. Een aantrekkelijkheid voor bedrijven die zich op DIC zouden willen vestigen.
Hoewel betrekkelijk, kan de aanwezigheid van een stuk cultuur en historie een
plus punt zijn, de namen Dorplein en Cranendonck Valley zouden een begrip(je) kunnen
worden, mits publicitair en communicatief slim uitgespeeld.

Zo stapelen zich nog meer mogelijkheden op. Als Dorplein als Industrieel Erfgoed  goed
op de kaart wordt gezet. Dorplein wordt dan een dorp dat niet alleen architectuur, natuur en
historie biedt, maar ook leefbaar is. Het kan,
als het goed aangepakt wordt.
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G. De droom van iDOP
In de remslaap schemeren afwisselend werkelijkheid en droombeelden.
Fragmenten van de eerste Arcadis bijeenkomst in 2006, wisselen af met beelden uit de
presentatie bij de Gemeenteraad. Daartussendoor flarden van de bijna 80 uur (gemiddeld) die
iedere iDOPer in het rapport geïnvesteerd heeft als vrijwilliger. Met z’n allen tegen een tarief
van 25 euro per uur maakt dat een kleine 20.000 Euro en heel veel avonden van huis.

De beelden bevatten de aankondigingen die met veel inzet zijn gemaakt, de vrijwilligers die ze
hebben rondgebracht, de opkomst, de discussies... het komt allemaal weer bovendrijven.
Wat ook in de droom bijblijft was het cynisme van 
sommigen... “het zoveelste rapport waar vervolgens niets mee wordt gedaan”.
Je voelt nog de energie die er in gestopt is om het enthousiasme en de inzet van de mensen
te activeren... “dit keer is het anders”.

Je weet nog dat je als Buurtbeheer uren hebt gepraat over actie en het uitwerken van
actieplannen, wie doet wat wanneer. Druppelsgewijs komen mededelingen dat B&W, raad en
ambtenaren onder de indruk waren en er ook wat mee gingen doen.

Je voelt ook de plaatsvervangende schaamte als maanden na het uitbrengen van het iDOP
aan je wordt gevraagd hoe het nu met iDOP is. Er heerste stilte. Eerst moeten de andere
iDOPs worden afgemaakt. De actiebereidheid ebt weg. En de cynici knikken veelbetekenend.
Je weigert daar aan toe te geven. Buurtbeheer’s inzet en niet te vergeten die van de
buurtbeheerder/begeleider is daarvoor te groot geweest. 

Maar als dan blijkt dat er een sociale paragraaf moet komen die niet voorzien was en dat er
opleggers geschreven moeten worden wat achteraf pas duidelijk wordt - ook al is de
Gemeente daar druk doende mee - dan weet je het even niet meer. Twee jaar na de aanvang
kan er niet tegen Dorplein gezegd worden: “dit gaan we concreet doen en dat is of wordt het
resultaat”.  

Dat het iDOP wordt aangehaald in beleidszaken van de Gemeente geeft aan dat men er mee
bezig is. Alleen moet aan Dorpleiners gecommuniceerd worden waar men mee bezig is en
daar schemert het, want het is zo moeilijk uit te leggen aan
de cynici waarvan sommigen niet eens mee vragen. Je wordt rusteloos, het onbehagen
stapelt zich op en daardoor wordt je plots klaarwakker. Je wilt er iets aan doen.



39

Het waken na de iDOP-droom

Je bent wakker. Geen glaasje water meer. Maar koffie. En de krant. 

De gedachten na het lezen van de krant

Je leest over een bijeenkomst georganiseerd door de vliegbasis Kleine Brogel.
De burgemeesters en/of wethouders van de omliggende gemeenten zijn daar geweest.
Ook een wethouder van Cranendonck was daar. Vliegtuiglawaai staat hoog op
Buurtbeheer’s prioriteitenlijstje in het iDOP. Dorplein als de meest door het vliegtuiglawaai
getroffen dorpskern in Cranendonck is daar ook actief mee bezig. De Gemeente weet dat
ook.  Alleen het is kennelijk niet de moeite waard om bij een dergelijke bijeenkomst vooraf
even informatie te vragen bij Buurtbeheer en achteraf verslag uit te brengen. Oeps... foutje.
Maar dat soort foutjes stapelt zich tot onbehagen.

Vraag g01
Misschien kan deze omissie hersteld worden?

Je bent wakker. In het iDOP is de Laurabrug over het kanaal één van de hoofdpunten. De
Limburgse en Brabantse natuur verbinden. Hoe is het nu met de plannen? Als Buurbeheer
het uit diverse berichten goed begrijpt is de regie overgegaan van de gemeente
Cranendonck, naar de gemeente Weert en naar de provincie Limburg en - volgens de
eerste berichten wordt dat zo gevoeld - naar de onderste lade. Misschien begrijpbaar geeft
dat een gevoel van onbehagen. Adieu brug, het was een mooie droom met reële kansen.
Dorplein heeft aan Weert via de DIC-uitruil veel natuur afgestaan, wat krijgt ze er voor
terug? Zo mag je natuurlijk niet denken... toch gebeurd dat.

Vraag g02
Klopt het verhaal? Of is de Laurabrug nog steeds een actueel en actief gebeuren in het
handelen van de Gemeente ?

iDOP is door de Dorpleinse gemeenschap veel energie in gestopt. Ook door de
Gemeente. Maar de tijd vreet de animo op. Twee jaar na data van de aanvang
is er nog niets tastbaars. Misschien dat er wel iets tastbaars is, zeker in het beleven van de
wensen en noden van Dorplein binnen de Gemeente, maar voor Dorpleiners komt dat niet
altijd tot uiting. De inzet van de Gemeente om aan door de regelgeving afgedwongen wijze
van werken is er... maar leeft iDOP bij de Dorpleiners nog?

Vraag g03
Op welke wijze kan de voortgang van iDOP maandelijks geactualiseerd gecommuniceerd
worden? Is communicatie via een iDOP website een mogelijkheid? In samenspraak met
Buurbeheer. De opzet van een dergelijke site en de contentmanagement moet toch te
organiseren zijn? Schep een forum dat leeft!

Vraag g04
Kam men aangeven wat de volgende stappen zijn in iDOP? En daarbij uitgaan van het
oorspronelijke iDOP en niet van de geabstraheerde samenvoegingen?
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Opeenstapeling
De lezer van deze notitie zal misschien denken: “nu halen ze alles er bij en door elkaar”. 
Dat klopt. 

Maar.... dat gebeurd er ook daadwerkelijk. Plannen stapelen zich op en worden apart
beoordeeld. In feite zijn alle gebeurtenissen, plannen, besluiten, etc met elkaar verweven.
En je vraagt je af wie het overzicht heeft. Niet alleen over de gebeurtenissen, plannen en
besluiten, maar vooral van de effecten. Je kunt niet alles afzonderlijk bekijken, je moet het
geheel in verband met elkaar zien.  Wie doet dat? Waar liggen grenzen? Wie isVragen:
daarvoor verantwoordelijk? Wie kan er op afgerekend worden en hoe? 

Moet er niet een Dorplein-commissaris worden aangesteld die daar toezicht op houdt...? 
In het krachtenveld van alle belangen is het de vraag of Buurtbeheer en de 1475 inwoners
wel voldoende gewicht in de schaal kunnen leggen. Dat is geen Calimero-syndroom, maar
het resultaat van vele jaren met papieren tijgers, communicatieleemten en verrassingen...
zoals de havenplannen en nog recenter het Azc dat in deze notitie niet echt aan de orde is
gekomen, maar wat wel zorgt voor opnieuw een extra stapeling! En in dit geval is het geen
droom, maar concrete werkelijkheid.

Een totaalinzicht dus in de belasting van Dorplein waarin alle zaken gestapeld worden en
met elkaar in verband gebracht worden. Buurtbeheer wil dat proberen, maar is daarvoor
afhankelijk van expertise, menskracht, middelen, netwerken en contacten.  
En dat in samenwerking met de Gemeente en andere overheidsorganen.

Vanwaar dan dat onbehagen? 

Misschien omdat informatie, betrokkenheid, beleidsvorming, toegang tot bronnen,
samenwerken verder geoptimaliseerd moeten worden? Misschien omdat er een gevoel is
dat er over in plaats van met Dorplein beslist wordt. Ondanks overleg en mededelingen.

We hebben de betrokkenen graag aan de hand meenemen in de nevelen die Dorplein
omhullen. Misschien was het wat uitvoerig, maar het onbehagen is er ook naar. Dat
hebben we met u willen delen. 

En nu...?

Hoe het onbehagen weg te nemen? Dat hangt af van de antwoorden en de uitkomsten...
de stapeling van zaken, het genoegen en ongenoegen en de belasting op de Dorpleiners
bepalen het onbehagen. Het concreet beantwoorden van vragen of er concreet binnen een
gestelde termijn op terugkomen speelt daarbij een rol. Communicatie speelt daarbij een rol.

Communicatie, niet alleen met de Gemeente Cranendonck (B&W en Raad).  Maar ook
Provincie Noord Brabant, SRE, Prorail, Provincie Limburg, Gemeente Weert, DIC (Nyrstar),
COA, Natuurmonumenten, Brabants en Limburgs Landschap, Milieu Federaties,
Economische Zaken, Volksgezondheid, RACM, onderzoekers, Vereniging Kleine Kernen,
feitenverzamelaars, bestuursdeskundigen en anderen worden uitgenodigd op deze notitie
te reageren. Evenals Nyrstar, Driestar, JobHousing en andere belanghebbenden.
Spontaan, onderbouwd, tussen ons, formeel, verwijzend, tips, uitnodigend...via de
Gemeente of rechtstreeks. Buurtbeheer staat open voor alle vormen. Het gaat om Dorplein
en haar inwoners. 

Hoe is het nu met Dorplein? Hoe is het nu met Buurtbeheer? 

Die vragen zouden nooit meer moeten worden, omdat men ziet, hoort en voelt hoe het
gaat. Maar dat vergt van iedereen nog heel veel werk!
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Aantekeningen:
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