NIEUWSBRIEF

Voor u ligt de 13e editie van de nieuwsbrief voor Sarsven en de Banen waarin wij u
regelmatig informeren over de stand van zaken in dit project.
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Nog even geduld
In de laatste nieuwsbrief heb ik gemeld dat de
ons gebracht?
bestuurscommissie voor het einde van 2017 haar werk
 Uitvoering in
zou kunnen afronden en u als inwoner of gebruiker
2017
van het gebied kunt gaan genieten van het
 Lijst der geldelijke eindresultaat van ons werk. Voor wat betreft het
regelingen (LGR)
genieten van het eindresultaat is dit nog steeds zo. De
 In the Spotlight
grote inrichtingswerken in het gebied zijn klaar en er
 Reconstructie
is al bijna niet meer te zien dat grote delen in het
grafheuvel
gebied letterlijk “over de kop” zijn geweest. Alles
 Colofon
ontwikkelt zich goed en het wordt in de loop der jaren
alleen maar mooier.
 Voorwoord

 Wat heeft 2016

Voor ons als bestuurscommissie is dit anders. Wij
mogen nog zeker een half jaar langer voor u aan de
slag blijven dan we hadden verwacht. Dat heeft te
maken met de ontwikkelingen bij de Lijst der
Geldelijke Regelingen (LGR), omdat de laatste zaak die
nog door de rechtbank behandeld wordt complexer
blijkt te zijn voor de rechter dan werd gedacht.
Hoewel het nu behoorlijk meer tijd vergt om tot een

eindoordeel van de rechter te komen juich ik de
zorgvuldigheid die de rechter hanteert alleen maar
toe. De zaak krijgt de aandacht die hij verdient en
daarmee wordt de kans op een redelijke uitspraak
alleen maar groter. Het betekent wel dat we nog even
geduld moeten hebben, maar dat hebben we er graag
voor over.
Het is echter niet alleen maar afwachten wat we in
2018 nog gaan doen. Achter de schermen moet er nog
veel gebeuren om het project echt af te sluiten. U
merkt daar niet veel van, omdat het merendeel van
het werk administratief is. Maar ook dat werk moet
gebeuren.
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Het jaar 2017 heeft vooral in het teken gestaan van
afronden en was daarom ook een relatief rustig jaar
voor ons. In het voorjaar van 2017 is het
Schoorkuilenbestek afgerond. In dit bestek zijn alle
laatste werkzaamheden uitgevoerd binnen het
grondgebied van de gemeente Nederweert. Niet
alleen is er door deze werkzaamheden één groot
ven ontstaan; er is ook nog een aantal recreatieve

Opdrachtgever

voorzieningen afgerond, zoals het wandelpad langs de
Schoorkuilen en het fietspad naar de ijsboerderij. Ook
is naast de ijsboerderij een reconstructie van een
urnenheuvel gemaakt, waarbinnen een kijkje kan
worden genomen door de bezoekers. Hiervoor heeft
intensief overleg plaatsgevonden met de heer
Verheijen, die ook de replica’s van de in de heuvel
aanwezige urnen heeft gemaakt.

Europees landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn
platteland !

Om de afsluiting van niet alleen dit bestek, maar alle
werkzaamheden, wat meer bekendheid te geven
heeft de bestuurscommissie de gelegenheid gegeven
deel te nemen aan een aantal themawandelingen in
en rond met name de Banen en Schoorkuilen.
Ondanks de soms minder goede weersomstandigheden zijn alle wandelingen mede dankzij de inzet van
een aantal gidsen (die dit in hun vrije tijd hebben
gedaan) door gegaan.
En hoewel het er lang niet gunstig uitzag voor dit
gedeelte van het werk is het op de valreep van 2017
ook gelukt om een belangrijk deel van de laatste
werkzaamheden op het grondgebied van de gemeente Leudal uit te voeren. De nieuwe waterloop Eerste
Moost is gegraven en de poelen in het perceel voor
nieuwe natuur zijn ook gereed. Het waterschap zal in
eigen beheer in 2018 de waterloop verder afronden,
waarna medio 2018 ook dit werk geheel afgerond is.

Wat doen we in 2018?
In de loop van 2018 wordt de laatste zaak, die
nog door de rechtbank behandeld wordt afgerond door de rechtbank. Medio 2018 hopen wij
de definitieve beslissing van de rechtbank in deze
zaak te hebben.
In afwachting van en vooruitlopend op deze
beslissingen vindt al een aantal administratieve
werkzaamheden plaats. Deze hebben tot doel om
in de loop van 2018 de definitieve financiële
afhandeling van het project te doen en het
project dan ook volledig af te sluiten. Hoewel

Colofon

Gedeputeerde Staten dit nog definitief moeten
vaststellen blijkt gelukkig dat de kosten, die de
gezamenlijke eigenaren moeten gaan betalen,
behoorlijk meevallen. Zij vallen zo’n 40% lager uit
dan in eerste instantie werd geraamd. Dat is een
meevaller voor diegenen die hier aan mee
moeten betalen.
En dit klinkt vreemd, maar hiermee bereiden we
ons eigen ontslag als lid van de bestuurscommissie voor. Maar het is in dit geval niet erg om
ontslagen te worden, omdat we kunnen terugkijken op een mooi resultaat.
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