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Han Geraedts nieuwe gemeentesecretaris  
 
 

Han Geraedts is per 1 september 2020 de nieuwe 

gemeentesecretaris van de gemeente Leudal. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft de benoeming van Han 
Geraedts formeel bevestigd. De selectiecommissie, de 
adviescommissie en de Ondernemingsraad hebben eveneens 
positief geadviseerd over zijn aanstelling.  
 

Han Geraedts 
Het college van burgemeester en wethouders is blij met de 
benoeming van Han Geraedts als nieuwe gemeentesecretaris. 
Burgemeester Schmalschläger: “Kijkend naar het verleden van 

Geraedts en zijn ervaring en deskundigheid, zijn we er als college 
van overtuigd dat hij van toegevoegde waarde gaat zijn voor de 
gemeentelijke organisatie en de opgaven die er liggen.” 

 
Oog voor de menselijke kant 
Geraedts gaat in de gemeente Leudal de verdere doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie 
begeleiden. Als (voormalig) gemeentesecretaris in de gemeenten Maasdonk en Roermond heeft de 
heer Geraedts ruime ervaring met het stroomlijnen van bedrijfsvoeringsprocessen in een 
gemeentelijke organisatie. Ook weet Geraedts met oog voor de menselijke kant een brugfunctie 
tussen bestuur en organisatie te bouwen, die ruimte geeft voor organisatieontwikkeling. 

 
Warme belangstelling 
Han Geraedts: “De gemeentelijke organisatie van Leudal maakt momenteel een ontwikkeling door 
op weg naar een wendbare organisatie die effectief bijdraagt aan de realisatie van bestuurlijke 
ambities in verbinding met de samenleving. Ik zie er naar uit hieraan een bijdrage te leveren. Te 
meer omdat dit kan in de streek waarin ik woon en waar ik een warme belangstelling voor heb.” 

 
Over Geraedts 

Han Geraedts (54) studeerde Nederlands recht en Bestuurskunde. Na zijn studie werkte hij onder 
meer in diverse (management)functies bij de provincie Noord-Brabant, als secretaris Provinciale 
Planologische Commissie Noord-Brabant en als gemeentesecretaris van de gemeente Maasdonk. 
Op dit moment is hij gemeentesecretaris van Roermond.  
 

 
 

Praat mee over de toekomst van ons buitengebied  
 
Save the date: Noteer alvast in je agenda, 2 september 2020!  
De Uffelse Molen - Haler 
 
Ben jij iemand met ambitie? Heb jij een duidelijke mening over 
hoe ons buitengebied er in de toekomst uit moet komen te 
zien? Ben je inwoner of ondernemer in het buitengebied van 

Leudal? Reserveer dan 2 september a.s. in je agenda, want wij 

zijn op zoek naar jou!  
 
Na de online pubquiz ‘Ik hou van Leudal' van 1 juli jl., gaan we 
nu een stap verder. Woensdag 2 september staat namelijk in 
het teken van: Samen verder bouwen aan het 
toekomstperspectief. We hebben een interactief programma voor je in petto.  

 
Meld je snel aan 
Aanmelden kan tot 20 augustus 2020 via: bib@leudal.nl. Geef in de aanmelding aan waar je woont 
en wat jouw relatie is met het buitengebied.  
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Let op: Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Wij streven naar een goede verdeling tussen 
vertegenwoordigers van doelgroepen en gebieden; dit betekent dat wij mogelijk een selectie 
moeten maken uit de aanmeldingen. Meer informatie over het programma en tijdstip volgt rond 25 
augustus 2020.  
 

 
 

Reconstructie Vlasstraat te Heythuysen 

 
Op donderdag 9 juli 2020 werd het voorlopig 
ontwerp van de reconstructie van de Vlasstraat 
gepresenteerd tijdens de informatieavond voor 
aanwonenden. Tijdens deze avond werd er 

constructief gediscussieerd over het ontwerp. Dit 
heeft geresulteerd tot kleine aanpassingen. Deze 

zijn verwerkt in het definitief ontwerp. 
 
Wat gaan we doen? 
Parkeren / blauwe zone  
In de Vlasstraat ter hoogte van het park wordt veelvuldig geparkeerd achter de blauwe zone, 

hierdoor wordt de bocht in de richting van de Noorderbaan erg onoverzichtelijk. Om de 
verkeerssituatie veiliger te maken wordt de blauwe zone met ongeveer honderd meter naar het 
noorden verplaatst. Aan de andere zijde van de weg wordt een combinatie gemaakt van een 
infiltratievoorziening, groen en langsparkeerplaatsen zodat parkeren daar toch mogelijk blijft.  
 
30 km zone  

Om de snelheid ter hoogte van de parkeerplaatsen omlaag te brengen wordt het begin van de 30 
kilometerzone verplaatst naar de splitsing met de “parallelweg Vlasstraat”. Omdat de Vlasstraat 
een belangrijke ontsluitingsweg voor Heythuysen richting de Noorderbaan is, blijft het overige deel 
van de Vlasstraat 50 kilometerzone  en uitgevoerd in asfaltverharding.  
 
Infiltratievoorziening 

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in 

Leudal ligt nu nog maar één rioolbuis (gemengd stelsel) onder de weg, zo ook in de Vlasstraat. 
Daar komt zowel hemelwater als afvalwater in terecht. Door deze buis wordt het water meteen 
afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Koppelen we af, dan voeren we minder 
schoon water af naar de zuiveringsinstallaties en wordt het rioolstelsel ontlast. In de Vlasstraat 
gaan we ook het hemelwater afkoppelen door middel van een infiltratievoorziening onder de 
parkeerplaatsen. In deze ondergrondse infiltratievoorziening, bestaande uit kunststof kratten, kan 
het regenwater vrij in de bodem infiltreren. Dit draagt bij aan het op peil houden van de 

grondwaterstand.  
 
Voordelen 
Het afkoppelen van hemelwater van een gemengd rioolstelsel heeft uiteenlopende voordelen. Zo 
gaat het hemelwater niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie maar rechtstreeks de grond in. 
Kortom: Het beperkt verdroging en voorkomt het overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

Kijk voor meer informatie op de pagina subsidie afkoppelen hemelwater.  
 
Groen 

De groenvoorziening ter hoogte van de parallelweg wordt heringericht. De huidige bomen worden 
vervangen en er wordt een vaste plantenborder aangelegd. Deze plantenborder levert een 
duurzame bijdrage aan de biodiversiteit en biotoopverbetering voor onder andere bijen en andere 
insecten. De bomen in het openbare groen ter hoogte van de huisnummers 20 t/m 24 worden 

vervangen door smalle krentenbomen.  
 
Rioolvervanging 
Het riool in de parallelweg, huisnummer 5A t/m huisnummer 15, voldoet niet meer aan de 
gewenste kwaliteit. Deze wordt dan ook, binnen het project, vervangen. 
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Hoe gaan we verder 
2020 gebruiken we voor de voorbereiding van het project. Halverwege augustus 2021 (na de 
bouwvakantie) tot december 2021 vindt de daadwerkelijke uitvoering gefaseerd plaatst. Door 
gefaseerd te werken wordt de overlast voor aanwonenden en gebruikers van de Vlasstraat zo veel 
mogelijk beperkt.  
 

Vragen? 
Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleiders Erik Beumers (e.beumers@leudal.nl) of John 
Janssen (j.janssen@leudal.nl) via email of telefoonnummer 0475 - 85 9000. 
 

 
 

Verkoop van 4 gemeentelijke panden 
 
De gemeente Leudal is begin 2020 een pilotproject gestart om panden in het bezit van de 
gemeente te verkopen.  

 
Vanwege het Coronavirus/Covid-19 is de start van de verkoop tot nu toe uitgesteld. Het gaat 
hierbij om de panden: 
 

 Hunsel, voormalige gemeentehuis 

 Hunsel, Bruggerhof (gemeentelijk monument) 
 Heythuysen, voormalige Rabobank 
 Haelen, voormalig gemeentehuis 

 
Maatschappelijke meerwaarde 
Bruggerhof en het gemeentehuis in Hunsel worden als eerste te koop aangeboden. In 

september/oktober worden de voormalige Rabobank en het gemeentehuis in Haelen te koop gezet. 
Indien kopers deel willen nemen aan de pilot dienen ze aan de gemeente Leudal een plan te 
overleggen waarin wordt aangegeven welke invulling de koper aan het betreffende pand wil geven. 
Daarnaast dient men een bod uit te brengen. Een belangrijk onderdeel van de pilot voor de 4 
panden is de maatschappelijke meerwaarde die het pand krijgt na realisatie van het plan. 
 

Verkoopproces 

Kandidaten kunnen de gegevens van het verkoopproces en de bijbehorende stukken inzien via de 
website van de gemeente Leudal. Ook kunnen deze op aanvraag per e-mail worden toegestuurd. 
Daarnaast is het mogelijk voor potentiële kopers om de panden, op afspraak, te bezichtigen. 
 
Procedure 
De inschrijfperiode voor de panden Bruggerhof en gemeentehuis Hunsel sluit op 2 oktober 2020. 
Na de inschrijfperiode worden de plannen beoordeeld door de gemeente Leudal. Het college maakt 

aansluitend een keuze.  
 
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie betreffende de verkoop van de panden op: 
https://www.leudal.nl/verkoop-gemeentelijke-panden 
 

 
  

https://www.leudal.nl/verkoop-gemeentelijke-panden
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Visvijver Quasven niet langer voor iedereen toegankelijk  
 
De gemeente Roggel en Neer heeft in het verleden een 

overeenkomst gesloten waarbij het visrecht van het water aan de 
Schansdijk te Roggel, het Quasven, werd verhuurd aan 
hengelsportvereniging Leudal. De betreffende huurovereenkomst 
werd aangegaan tot en met 31 december 2011 en is daarna 
telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.  
 
Het gebied waarin het  Quasven ligt, is onderdeel van de 

Recreatiepark De Leistert. De huurovereenkomst tussen 
gemeente en de hengelsportvereniging is per 1 januari 2012 door 
de gemeente opgezegd. Daarbij is door de gemeente en 
Recreatiepark De Leistert afgesproken dat het gebruik van de visvijver kon worden voortgezet 

totdat dit gebruik, als gevolg van bedrijfsontwikkelingen op het recreatiepark, onwenselijk zou zijn. 
Daarnaast heeft de gemeente toezegging gedaan te zoeken naar een alternatieve locatie voor de 
leden van de hengelsportvereniging.  

 
Concrete plannen 
Inmiddels zijn de plannen van Recreatiepark De Leistert concreet en is het niet langer wenselijk dat 
de visvijver vrij toegankelijk is. De directie van het recreatiepark heeft aangekondigd de toegang 
tot de visvijver af te sluiten vanaf maandag 20 juli. Dit besluit is ook ingegeven door de overlast 
die wordt ervaren als gevolg van de vrije toegankelijkheid (vuur stoken, ongeoorloofd kamperen, 

ongeoorloofde toegang tot campingterrein).  
 
Alternatief 
In de tussentijd is, met medewerking van de gemeente, de visvijver Kerreven te Heythuysen 
verbeterd en uitgebreid als alternatief voor visvijver Quasven. 
 

 

 
Taxushaag snoeien in ‘Strijd tegen kanker’  

 
De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting Taxus Taxi is ook dit jaar weer een groot succes. 
Inmiddels weten duizenden taxusdonateurs hun weg naar de stichting te vinden. Toch wil de 
stichting graag een oproep doen aan alle mensen binnen het inzamelgebied, waaronder gemeente 
Leudal, om het taxussnoeisel aan hen te doneren. De droogte tijdens de start van het 

inzamelseizoen heeft ervoor gezorgd dat de taxushaag minder snel is gegroeid, waardoor de 
opbrengst per adres minder is. Extra hulp is daarom van harte welkom! Vanaf 6 juli wordt er ook in 
de gemeente Leudal huis-aan-huis taxussnoeisel ingezameld. 
  
 
De stichting heeft dit jaar zich het doel gesteld 425.000 kilo vers taxussnoeisel in te zamelen. Ze 

zijn al goed op weg en hebben op dit moment ruim 218.900 kilo taxussnoeisel ingezameld, goed 
voor 1824 chemotherapieën. Ondanks deze prachtige opbrengst zorgt de droogte, bij de start van 
het seizoen, ervoor dat de opbrengt per adres minder is. De stichting gelooft nog steeds in de 
mogelijkheid om de doelstelling te behalen, máár daar hebben zij wel de hulp van alle 

taxusbezitters, binnen het inzamelgebied, bij nodig. Inmiddels heeft de stichting het inzamelgebied 
alweer wat uitgebreid en roepen zij 
middels dit bericht nogmaals op om 

zoveel mogelijk taxussnoeisel te 
doneren.  
 
Praktische zaken 
Om de taxusinzameling ook dit jaar 
weer soepel te laten verlopen vraagt de 
stichting aandacht voor een aantal 



   Nieuwsbrief – week 30 - 23 juli 2020  

 

 5 

zaken. Zo komt Taxus Taxi het snoeisel kosteloos voor de deur ophalen bij een minimale 
hoeveelheid van 1 volle kruiwagen. Ook kleinere hoeveelheden zijn van harte welkom. Echter kan 
men hiermee terecht bij de verschillende inzamelpunten, welke online terug te  vinden zijn via 
taxustaxi.nl/uitgiftepunten. 
 
Doneer alleen bruikbaar snoeisel 

Taxus Taxi benadrukt dat de kwaliteit van het snoeisel erg belangrijk is. Zo is de stof taxol met 
name aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Zij kunnen hele 
struiken of oude takken van een taxushaag dan ook niet gebruiken. Om broei te voorkomen vragen 
zij om een kuil, ter grote van een voetbal, te maken in de gevulde tas. En het snoeisel zoveel 
mogelijk uit de zon te houden. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s zijn terug te vinden via 
taxustaxi.nl/knipvoorwaarden. 

 
Gratis materialen voor de taxusdonateur 
Om de inzameling voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken biedt Taxus Taxi iedere 
donateur gratis tassen en zeilen aan. Deze materialen kunnen opgehaald worden bij verschillende 

uitgiftepunten welke online te vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten. Het taxussnoeisel mag 
ook op een hoop worden gelegd, alles wordt door de stichting netjes opgeruimd. Denk ook hierbij 
aan de kuil in het midden van het snoeisel. 

 
Taxus inleveren? 
Ook de kleine hoeveelheden samen kunnen een groot verschil maken! Op verschillende punten 
heeft de stichting inzamelpunten ingericht. Hier kan men, zonder afspraak, terecht voor zowel het 
inleveren van kleine, als ook grote hoeveelheden taxussnoeisel. Inzamelpunten zijn te vinden op de 
website: www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten. De inzamelpunten zijn op de website oranje van kleur. 
 

Meer informatie 
Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is te vinden via  
taxustaxi.nl of social media. 

 
 

Laatste analoge nieuwsbrief  
 

Landelijke zijn de maatregelingen tegen het coronavirus 

versoepeld. We mogen weer steeds meer. Uiteraard blijven er 
algemene regels gelden voor binnen en buiten. Die blijven nodig, 
want het virus is nog niet verdwenen. Zo blijft de 1,5 meter de 
norm.  
 
Laatste editie op 23 juli 
Door deze versoepelingen hebben we ervoor gekozen om de coronanieuwsbrief in deze vorm niet 

meer te maken. Vandaag verschijnt dan ook de laatste nieuwsbrief. U kunt het laatste nieuws van 
de gemeente Leudal blijven volgen via onze andere kanalen. Zo publiceren wij het laatste nieuws 
op onze website, www.leudal.nl,  en via onze social mediakanalen Facebook, Instagram, Twitter en 
LinkedIn. Maar ook kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief via 
https://www.leudal.nl/actueel/. Zo ontvangt u wekelijks het laatste nieuws in één overzicht in uw 
mailbox.  

 
Bedankt 
Graag willen wij alle vrijwilligers bedanken die zich hebben ingezet om samen met ons deze 

nieuwsbrief vorm te geven en te verspreiden.    
We wensen u een fijne zomer en blijf gezond!  
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