
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreft: Jaarbrief Dorpsraad 

 
Geachte inwoner van Buggenum 
 
Het jaar 2018 is weer voorbij. We hopen dat u tevreden bent over het afgelopen jaar.  
Tijd ook om even terug te kijken naar de inspanningen van de Dorpsraad. En om u een beeld te geven 
van zaken die we in 2019 willen oppakken. 
 
We, dat zijn het bestuur en de werkgroep leden; in totaal ongeveer 30 inwoners die in het bestuur 
en/of in een of meer werkgroepen meedenken en activiteiten uitvoeren. Deze activiteiten zijn 
belangrijk voor de leefbaarheid van Buggenum. Op dit moment zijn er acht werkgroepen t.w.: 
Verkeer, Welzijn, Natuur, Milieu, Dijkverhoging, Voorzieningen, Gastvrouwen en Communicatie 
 
Het jaar 2018 was een jaar met veel positieve ontwikkelingen. 

 De Buggenumse gastvrouwen, die in april startten, overhandigden aan meer dan 30 gezinnen 
de verenigingsmappen.  

 De geplante bloembollen fleurden het dorp op en we wonnen het Hoger Beroep tegen de 
Gemeente aangaande onjuiste vergunningverlening aan een mestverwerker.  

 Met de steun van bijna alle Buggenummers, konden we voorkomen dat er een dijk langs het 
hele dorp komt.  

 We coördineerden de AED-vrijwilligers, beheerden de duofiets en leverden chauffeurs voor 
de wensbus. 

 We zorgden ervoor dat de Ommetjes beheerd werden, zetten de fietsbrug op de politieke 
agenda, overlegden met de nieuwe bestuursvoorzitter en directeur van de basisschool tbv 
het behoud van deze voorziening.  

 De Dorpsraad heeft een goede relatie met de Buggenumse verenigingen, coördineert het 
voorzittersoverleg, het behoud van de opslagruimtes van de Klink en ondersteunt 
subsidieaanvragen. 

 Met de schoolkinderen is gekeken naar wat er verbeterd kan worden aan natuurspeeltuin 
Klauterbrook. Hun wensen zijn grotendeels gerealiseerd.  

 Deelgenomen werd aan de klankbordgroepen ‘Compensatiebudget Nunhems Zaden’ en 
‘Wynaerden’ (ontgronding Buggenummer veld). 

 Verder werden veel kaartjes gestuurd bij jubilea, geboortes of verdrietige gebeurtenissen.  

 Onze websites en Facebookpagina’s dorpsraadbuggenum.nl en buggenuminbeeld.nl worden 
goed bezocht. Absolute topper zijn de posts over de fietsbrug.  

 
 
 



 

 
 
Een teleurstelling was dat het niet lukte om de bus terug te halen naar Buggenum. En dat er recent 
een dijktracé gekozen is dat kansen laat liggen. Ook jammer dat Harrie Sleutels vanwege zijn 
verhuizing de Dorpsraad moest verlaten. Gelukkig denkt hij ook op afstand nog steeds mee als 
erebestuurslid. Fijn dat we een nieuw bestuurslid mochten verwelkomen, Cor Dings. Naast de 
bestuursfunctie gaat hij werkgroep natuur coördineren. 
  
Ook in 2019 gaan we gemotiveerd en enthousiast door met de activiteiten voor Buggenum.  
We blijven natuurlijk de eerdergenoemde activiteiten uitvoeren. Maar daarnaast zetten we ook in op 
de volgende zaken. 

 We willen graag dat Buggenum beschermd dorpsgezicht wordt. En het van daaruit verder 
uitbouwen als karakteristiek en levendig Maasdorp. Dit is nodig om voorzieningen als de 
basisschool en de Roffert te kunnen behouden. We laten ons hierbij leiden door de uitkomst 
van de enquête 3 jaar geleden.  

 Meer mogelijkheden voor Buggenum liggen er in de ontwikkelingen op het terrein van de 
voormalige kleiwarenfabriek. Zoals het behouden van de karakteristieke schoorsteen als 
industrieel monument en de inrichting van het terrein als toeristisch knooppunt waarbij 
mogelijk de Heemkunde vereniging een rol kan gaanspelen. 

 Ook de fietsbrug zou een enorme boost geven aan Buggenum. We verwachten te mogen 
deelnemen aan een klankbordgroep in kader van de haalbaarheidsstudie. Deze wordt 
gefinancierd door de gemeenten Leudal, Roermond en de Provincie. 

 Het nu voorliggende dijktracé, is een gemiste kans. Het is een keuze waar we niet mee 
kunnen leven. We willen het er dan ook niet bij laten zitten. Momenteel onderzoeken we de 
juridische mogelijkheden. Daarna willen we met alle inwoners kijken of we tot één 
gezamenlijk beeld komen. Als we dat niet doen worden we tegen elkaar uitgespeeld en trekt 
iedereen aan het kortste eind. Buggenum moet een veilig maar wel karakteristiek Maasdorp 
worden. Niet een dorp aan een niet meer in gebruik zijnd koelwaterkanaal. 

 Het Zevenellen terrein baart ons grote zorgen. Stankoverlast zullen we zeker krijgen als we 
alles op zijn beloop laten. Gelukkig is er veel ervaring opgedaan met mogelijkheden om dit te 
voorkomen. Die gaan we, eventueel internationaal versterkt weer inzetten. 

 
Genoeg te doen dus. Wij gaan er in ieder geval weer enthousiast en gemotiveerd tegen aan. En vindt 
u het leuk om aan te sluiten? We kunnen altijd zowel denkers als doeners gebruiken in een van de 
werkgroepen. Bijvoorbeeld mensen die een paar maanden per jaar een enkel uurtje meehelpen in 
het Klauterbrook, of die het interessant vinden zich met complexe milieudossiers bezig te houden. 
Ook zouden we het bestuur, dat nu uit 8 leden bestaat,  graag uitbreiden met iemand uit de 
leeftijdscategorie 20-40 jaar. Voor deze groep is een toekomstproof Buggenum helemaal belangrijk. 
 
We zijn makkelijk te bereiken via ons mailadres, de website, facebook, tweemaandelijkse 
inloopavond of via een van de bestuursleden. 
Mede namens alle werkgroep leden danken we u voor uw steun in 2018 wensen alle goeds voor 
2019.  
 
Dorpsraad Buggenum 
 
Marie-José Baur (voorz.), Ton Boonen (secr.), Peter Geraets (penningm.) Ger Brouns, Thea Eggels, Ton 
Metsemakers, Chantal Wijers en Cor Dings, Harrie Sleutels, erebestuurslid. 
  


