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Dorpsraad Buggenum 
p/a Bergstraat 18 
6082 AK  BUGGENUM  

 

onderwerp uitnodiging 

Geachte leden van Dorpsraad Buggenum, 

 

In 2015 is Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg begonnen met de herbestemming van het 
Zevenellen terrein. Ondertussen zijn er een aantal stappen genomen. Hierover willen wij graag alle 
betrokken partijen informeren en samen kijken naar de toekomstplannen van het Biobased 
Agricultural Centre Zevenellen. 

Bijeenkomst 
 
Wij nodigen u als dorpsraad graag uit voor de bijeenkomst. Tevens vragen wij u onze uitnodiging 
ook middels uw kanalen te verspreiden onder geïnteresseerden en betrokkenen. Wij stellen het op 
prijs wanneer u of de andere genodigden zich vooraf aanmelden. 
 
 

 Datum:   Donderdag 3 november 

 Locatie:   Attero, Roermondseweg 53, te Haelen 

 

Programma 
 
19:00 – 19:30 Inloop 
19:30 – 19:45 Introductie  
19:45 – 20:00 Wat is Biobased  
20:00 – 20:15 Wat is Biobased Agriculture  
20:15 – 20:30 Wat gaat er op Zevenellen gebeuren  
20:30 – 21:00 Dialoog tussen betrokkenen  
21:00 – 21:10 Samenvatting en afronding  
21:15 – Laatste vragen en uitloop 
 
 
 
 
 
 
 
 

uw kenmerk          

uw datum          

ons nummer 

onze datum          25 oktober 2016        

archiefcode                       

inlichtingen bij Bc. A.J.J. Cox 

functie Adjunct directeur 

telefoonnummer 0475 - 42 62 42 

faxnummer 0475 - 42 62 41 

bijlage(n)       
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Biobased Agriculture 
 
Zevenellen wordt een Biobased Agricultural Centre dat plaats biedt aan duurzame industriële 
ondernemers. Een industriepark waar landbouwproducten worden geproduceerd en de agri- en 
voedselreststromen van de Midden-Limburgse land- en tuinbouw worden opgewaardeerd tot 
energie grondstoffen of halffabricaten voor de procesindustrie en tot energie. Het wordt een 
broedplaats voor de verdere ontwikkeling van biobased technologie waar ondernemers, overheid, 
onderwijs en de agrosector uit de regio samenkomen om gezamenlijk de valorisatie van de 
Biobased Economy op te pakken. 
 

Nu is het moment daar om te informeren en in gesprek te gaan met omwonenden en ondernemers 
van het bedrijventerrein Windmolenbos. Om te informeren en in gesprek te komen met de 
omwonenden en omliggende bedrijven, organiseert Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg 
dan ook een informatieavond. 

Voor vragen rondom de informatieavond kunt u contact opnemen met Arnold Cox, cox.a@oml.nl. 

Wij verzoeken u om uiterlijk 31 oktober aan te geven of u komt.  
Dit kan via email: info@oml.nl. 
 

 

Wij zien u graag op 3 november. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg 

 

Arnold Cox 
Adjunct directeur 
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