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Infocampagne rond project Elerweerd schiet uit de
startblokken
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De omwonenden van Elerweerd, het maatschappelijke project rond grind, werden

deze week als eersten massaal geïnformeerd over het project met een

infobrochure. Vandaag wordt de infocampagne rond het project officieel uit de

doeken gedaan door gedeputeerde Ludwig Vandenhove en burgemeester van

Dilsen-Stokkem Lydia Peeters. Hiermee geven het Projectgrindwinningscomité

(PGC) en de betrokken gemeenten samen het startschot voor een open

communicatie naar het brede publiek rond nieuwe projecten in Limburg die

gepaard gaan met projectgrindwinning.

De oprichting van het Pro jectgrindwinningscomité is een gro te vooruitgang geweest voor de grindsector in

Limburg. Het PGC focust zich immers op maatschappelijke pro jecten van groot openbaar belang, die op

zichzelf niet gericht zijn op het winnen van grind, maar waarvan de realisatie wel gepaard gaat met

grindwinning. Het pro ject Elerweerd, op grondgebied van Dilsen en Maaseik, is het eerste maatschappelijke
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“Dus springen ‘would-
beondernemers' niet”

Stel, je staat aan de rand van een zwembad. Je hebt even
gevoeld, de temperatuur is heerlijk. De palmbomen
wuiven een beetje koelte toe. Want het weer heeft een
beste dag. Zou je een duik nemen? Lees verder...
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pro ject dat door het PGC eind 2012 werd goedgekeurd. In juli 2013 gaf ook de Vlaamse regering groen licht. 

Publieke websit e
Via de eigen publieke website www.pro jectgrindwinningscomite.be en een infobrochure kiest het PGC reso luut

voor een open communicatie van deze pro jecten naar het brede publiek. Ludwig Vandenhove, gedeputeerde

van Leefmilieu én kersvers voorzitter van het PGC, mag de gloednieuwe website voorstellen: “Tot voor kort

geraakte de info  rond pro jectgrindwinning in Limburg niet to t bij de publieke opinie, en daarmee bedoel ik

vooral de omwonenden van grindwinningsgebieden. Daar komt nu met de oprichting van de website

verandering in. Dergelijke gro te pro jecten kunnen niet ontstaan zonder voorafgaand overleg tussen alle

betrokken partijen en sectoren, ook op deze info  hebben omwonenden recht eens de beslissing genomen is

om met een nieuw pro ject van start te gaan. Ik hoop dat burgers zich zo meer betrokken voelen en meer zicht

krijgen op de injectie die hun gemeente o f stad krijgt dankzij deze pro jecten. Bovendien wil ik een educatief luik

aan het verhaal breien, het lijkt me logisch dat scho len de leerlingen kunnen onderrichten over de ontginning

 die in hun regio  plaatsvindt.”

 

Inf o bro chure
Lydia Peeters, burgemeester van Dilsen-Stokkem, stelde daarnaast met tro ts de infobrochure voor die deze

week massaal verspreid werd bij de omwonenden van het toekomstige maatschappelijke pro ject Elerweerd.

“Een open en vlo tte communicatie over dit omvangrijke pro ject is zeer belangrijk”, vindt Lydia Peeters. “Via

deze infobrochure, die een perfecte aanvulling is op de website, kunnen we alle omwonenden en andere

belanghebbenden op een degelijke, duidelijke en heel toegankelijke manier informeren. Op die manier kan

iedereen de stappen die gezet worden met de juiste informatie benaderen.” 

Ook Steengoed Pro jecten cvba en Strategisch Pro ject Maasvallei, initiatiefnemers van pro ject Elerweerd,

kunnen een open communicatie naar het brede publiek alleen maar toejuichen. “Het laatste jaar is er

meermaals bericht in de pers over nieuwe pro jecten en investeringen in de grindsector”, aldus Frank Liebens

van Steengoed Pro jecten. “Ook werd onze eerste nieuwsbrief onder de naam ‘Grinfo ’ de wereld ingestuurd. We

zijn er dan ook van overtuigd dat deze vo lgehouden inspanningen in een rechte lijn verdergezet moeten

worden. Want: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.”
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PUBLI :: De Marchet ta bouwgroep
vervult  elke woondroom

Het familiale bouwbedrijf Marchetta zet een nieuwe stap
richting de toekomst met de uitbouw van een complete
bouwgroep. Een bewuste keuze om voor elk budget een
sterke nieuwbouwwoning te garanderen. Lees verder...

PUBLI :: Kinart  stelt  nieuwe
beeldentuin open voor publiek

Ontspannen en zorgeloos, zo  kan je de bronzen figuren
van Odile Kinart uit Genk beschrijven. Je hebt ze vast
wel al eens gezien, die beelden met een Afrikaans en
Preco lombiaans tintje die een glimlach op je gezicht
toveren. Lees verder...
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NIEUWS UIT JE GEMEENTE

Alken  GA

ELKE DAG LIMBURG IN JE MAILBOX?

E-mailadres:*

Voornaam:

Naam:

Postcode:

Gemeente:

Ik schrijf me in voor de dagelijkse nieuwsbrief!

VOLG ONS VIA FACEBOOK

Vind ons op Face book

LimburgActueel.be

Vind ik leuk

2.405 personen vinden LimburgActueel.be leuk.

Socia le  p lug-in  van Facebook
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