
 

 

Extra Digitale Editie  21 februari 2020 

Inhoud:  

- Nieuws uit de media: (T)Hoeskamer/Onderwijs en Sport 

- Fakkeltocht 01 maart a.s. 75 jaar bevrijding Limburg/Fakkelestafette via 

Obbicht. 

- Blow-Up meubel 

- Summer Fair  

- Veilige Buurt 

Geachte dorpsgenoten, 

Er is op verschillende vlakken nieuws voor ons dorp. De media hebben hier 

aandacht aan gegeven zal u zeker niet ontgaan zijn.  Zoals wij recent in onze 

huis aan huis Nieuwsbrief gemeld hebben, werkt het dorpsplatform al vele 

jaren actief aan de leefbaarheid in Obbicht. Deze leefbaarheid staat al heel wat 

jaren onder druk zoals we allemaal weten. De discussie hierover, waaronder 

het realiseren van een Integraal Kindcentrum met onder andere een 

gezamenlijke fusieschool voor Obbicht en Grevenbicht, loopt inmiddels  al 

meer dan 6 jaar. Ons standpunt wat betreft realisatie van dit IKC hebben wij 

verwoord in de laatste huis aan huis Nieuwsbrief en blijft ongewijzigd. Er zijn 

opnieuw stappen gezet in de besluitvorming en het verdere proces is 

afwachten.    

Als onderdeel van de discussie over de leefbaarheid  pleiten wij al jaren voor 

een benadering waarin ook de totale leefbaarheid in de kern van Obbicht 

aandacht krijgt. Bij deze totale aanpak pleiten wij al jaren voor realisatie van 



een maatschappelijke voorziening in de kern van Obbicht: ‘de (t)hoeskamer’.  

Meerdere locaties en plannen zijn daarbij afgelopen jaren de revue gepasseerd, 

waartoe wij graag verwijzen naar onze recente Nieuwsbrief die ook op onze 

website staat.  

U zult begrijpen dat wij ons voor nu gelukkig prijzen met de aanvulling op het 

huidig coalitieakkoord. De noodzakelijke aandacht voor de totale leefbaarheid 

wordt momenteel gezien en erkend door de beleidsmakers. Nu kunnen wij 

eindelijk aan de slag. Het blijft natuurlijk afwachten hoe het proces verder 

vordert. Wij verwijzen graag naar onderstaande gekopieerde tekst:  Accent 2, 

Addendum Coalitieakkoord  Samen Duurzaam 2020-2022. (1) 

Hoe gaat het nu verder met de hoeskamer?  Wij hebben inmiddels met de 

werkgroep meerdere bezoeken gebracht aan het pand van de Woningstichting 

Zowonen. Hierbij ervaren wij buitengewoon goede medewerking van Zowonen. 

Er is in kaart gebracht welke aanpassingen nodig zijn van het pand. Momenteel 

is Zowonen bezig met een technisch onderzoek teneinde een definitief besluit 

te kunnen nemen. Duidelijk is echter dat zij zeer welwillend zijn om het pand 

een maatschappelijke bestemming te geven. Alle stappen die worden gezet 

gebeuren in goede samenspraak met de medewerkers van het Wijksteunpunt . 

Als het pand voldoende geschikt (te maken-) is dan is het de bedoeling uiterlijk 

komend voorjaar het pand te betrekken. Ook het Wijksteunpunt en alle 

gebruikers verhuizen dan mee. Er komt uiteraard ook nog een overleg met een 

afvaardiging van de huidige andere gebruikers van het Wijksteunpunt om alles 

goed af te stemmen met elkaar. Daarbij is samenwerken, delen en onderling 

afstemmen de leidraad maar ook dat iedereen uit ons dorp er welkom is! Dit 

alles vraagt natuurlijk nog de nodige organisatie en tijd. Het is zeer zeker de 

bedoeling het project: “Samen aan tafel” te starten. Er wordt door en voor 

inwoners een maaltijd bereid die tegen kostprijs genuttigd kan worden. 

Uitgangspunt is hiermee te starten, maar het moet nog allemaal uitgewerkt 

worden. Indien u echter nu al uitgedaagd wordt om u op te geven, te helpen en 

mee te werken meld u zich dan via:  dorpsplatformobbicht@gmail.com      

 

mailto:dorpsplatformobbicht@gmail.com


 

Fakkelestafette 01 maart a.s. in het kader van 75 jaar bevrijding Limburg 

Via de Provincie Limburg wordt melding gemaakt van een fakkeltocht ter 

gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Het thema is: “Vier de vrijheid in Limburg”. 

Gevraagd wordt om op de route die loopt van 01 maart tot 03 maart van 

Margraten naar Venlo inwoners te informeren en indien u in de gelegenheid 

bent op de route te vlaggen.  De fakkelestafette loopt op 01 maart door 

Obbicht, de lopers worden ongeveer tussen 12.00 en 13.00 uur verwacht en 

worden begeleid door 3 auto’s.  In Obbicht loopt de route via 

Bergerstraat/Kasteelweg/Emmastraat/Maasstraat/Harrecoven richting 

Grevenbicht (Kuppelkovenderstraat) 

Blow-Up meubel: hierover hebben wij melding gemaakt in onze recente 

Nieuwsbrief. Inmiddels heeft de werkgroep unaniem een mooie keuze 

gemaakt. Het meubel wordt geplaatst langs de Maas, nabij de fietsroute aan de 

Kasteelweg. Dit zorgt voor een prachtig zicht naar alle richtingen van de 

Meanderende Maas. Het ontwerp laten wij nog even als verrassing voor u!  

Summer Fair: Op zondag 14 juni vindt gewoon de Summer Fair plaats. De 

organisatie is in handen van Graydon Consemulder. Meer nieuws volgt spoedig.  

Veilige Buurt: Carnaval is de tijd van feesten en genieten. Gaat u ook op stap… 

dan wensen wij u veel plezier en een veilige en fijne thuiskomst. Heeft u de 

veilige buurt App al gedownload en zich aangemeld? Obbicht zit hierbij in een 

besloten groep, uw telefoonnummer is voor anderen niet zichtbaar en 

Burgernet maakt deel uit van de Veilige Buurt. Meld u zich aan! Velen gingen u 

al voor, zo houden we Obbicht veilig:  https://veiligebuurt.nl/veiligebuurt-app/ 

 

 

https://veiligebuurt.nl/veiligebuurt-app/


Vastelaovend:            

 
De lokalen waar u carnaval kunt vieren staan op de website van CV de Reube: 

https://www.cvdereube.nl dat geldt natuurlijk ook voor de optochtinformatie 

zondag 23 februari a.s.  

 

Vastelaovend Same! Bestuur Stichting Dorpsplatform Obbicht  

 

NB: De Nieuwsbrief van afgelopen jaar maar ook van andere jaren vindt u op onze website: 

http://www.dorpsplatform-obbicht.nl 

 

Bijlage1: Addendum Coalitieakkoord  Samen Duurzaam 2020-2022, Accent 2. 

Accent 2: Daadkrachtig doorpakken op lopende processen:  Unilocatie onderwijs/sport 

GrevenbichtObbicht.  Het door het merendeel van de fracties gesteunde traject om te komen tot een 

unilocatie met onderwijs- en sportvoorzieningen in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht 

wordt conform raadsbesluit qua proces en planning voortgezet. De kwaliteit van de bestaande 

onderwijsgebouwen laat sterk te wensen over. Inwoners staan tegenover elkaar en de verenigingen 

moeten ook weten waar zij aan toe zijn, onverlet de waarborgen die rechtsmiddelen en een 

provinciale toets (ladder duurzame verstedelijking) bieden. In juni zal via de kaderbrief 2020 worden 

voorgesteld de noodzakelijke middelen voor de realisatie van de unilocatie te reserveren. In juli is 

besluitvorming en kredietvotering in de gemeenteraad voorzien. Wij spannen ons in om de kosten 

van deze nieuwe voorziening voor onze gemeente zo laag mogelijk te houden, onder meer door 

provinciale subsidies. We willen met deze ontwikkeling het voorzieningenniveau in beide kernen niet 

aantasten. Het behoud van het eigen karakter van Obbicht en Grevenbicht staat voorop en in dat 

kader de noodzakelijke aandacht voor behoud van de leefbaarheid in de beide kernen. Zo komt er, in 

nauw overleg met ZoWonen en Dorpsplatform Obbicht, een nieuwe ontmoetingsplek in het 

voormalig bankgebouw aan de Obbichter Markt. Ook het wijksteunpunt zal hier worden gehuisvest, 

net als de Heemkundevereniging Bicht. Op de vrijkomende schoollocaties in Obbicht en Grevenbicht 

wordt passende en op de vraag afgestemde woningbouw gerealiseerd met aandacht voor een 

inrichting die past bij de leefbaarheid op deze locaties. De huidige sportlocaties zullen worden 

ingezet voor natuurcompensatie, waarbij via een participatietraject zal worden opgehaald met welke 

wensen van de gemeenschap rekening moet worden gehouden. Er kan worden gedacht aan het 

ombouwen van de voetbalkantine in Obbicht tot recreatieve ontmoetingsplek/horeca. In 

Grevenbicht blijft de bestaande parkeerplaats beschikbaar voor tentfeesten. 

http://www.dorpsplatform-obbicht.nl/nieuws.html

