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Infocampagne rond project Elerweerd schiet uit de
startblokken

FOT OGALERIJEN
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De omwonenden van Elerweerd, het maatschappelijke project rond grind, werden
dez e

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 o prichting van het Pro jectgrindwinningsco mité is een gro te vo o ruitgang geweest vo o r de grindsecto r in
Limburg. Het PGC fo cust zich immers o p maatschappelijke pro jecten van gro o t o penbaar belang, die o p
zichzelf niet gericht zijn o p het winnen van grind, maar waarvan de realisatie wel gepaard gaat met
grindwinning. Het pro ject Elerweerd, o p gro ndgebied van Dilsen en Maaseik, is het eerste maatschappelijke

COMMENTAAR
“Dus springen ‘wouldbeondernemers' niet ”
Stel, je staat aan de rand van een zwembad. Je hebt even
gevo eld, de temperatuur is heerlijk. De palmbo men
wuiven een beetje ko elte to e. Want het weer heeft een
beste dag. Zo u je een duik nemen? Lees verder...
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pro ject dat do o r het PGC eind 20 12 werd go edgekeurd. In juli 20 13 gaf o o k de Vlaamse regering gro en licht.
Publie ke we bsit e
Via de eigen publieke website www.pro jectgrindwinningsco mite.be en een info bro chure kiest het PGC reso luut
vo o r een o pen co mmunicatie van deze pro jecten naar het brede publiek. Ludwig Vandenho ve, gedeputeerde
van Leefmilieu én kersvers vo o rzitter van het PGC, mag de glo ednieuwe website vo o rstellen: “To t vo o r ko rt
geraakte de info ro nd pro jectgrindwinning in Limburg niet to t bij de publieke o pinie, en daarmee bedo el ik
vo o ral de o mwo nenden van grindwinningsgebieden. Daar ko mt nu met de o prichting van de website
verandering in. Dergelijke gro te pro jecten kunnen niet o ntstaan zo nder vo o rafgaand o verleg tussen alle
betro kken partijen en secto ren, o o k o p deze info hebben o mwo nenden recht eens de beslissing geno men is
o m met een nieuw pro ject van start te gaan. Ik ho o p dat burgers zich zo meer betro kken vo elen en meer zicht
krijgen o p de injectie die hun gemeente o f stad krijgt dankzij deze pro jecten. Bo vendien wil ik een educatief luik
aan het verhaal breien, het lijkt me lo gisch dat scho len de leerlingen kunnen o nderrichten o ver de o ntginning
die in hun regio plaatsvindt.”
Inf o bro chure
Lydia Peeters, burgemeester van Dilsen-Sto kkem, stelde daarnaast met tro ts de info bro chure vo o r die deze
week massaal verspreid werd bij de o mwo nenden van het to eko mstige maatschappelijke pro ject Elerweerd.
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“Een o pen en vlo tte co mmunicatie o ver dit o mvangrijke pro ject is zeer belangrijk”, vindt Lydia Peeters. “Via
deze info bro chure, die een perfecte aanvulling is o p de website, kunnen we alle o mwo nenden en andere

PUBLI :: De Marchet t a bouwgroep

belanghebbenden o p een degelijke, duidelijke en heel to egankelijke manier info rmeren. Op die manier kan

vervult elke woondroom

iedereen de stappen die gezet wo rden met de juiste info rmatie benaderen.”
Oo k Steengo ed Pro jecten cvba en Strategisch Pro ject Maasvallei, initiatiefnemers van pro ject Elerweerd,
kunnen een o pen co mmunicatie naar het brede publiek alleen maar to ejuichen. “Het laatste jaar is er
meermaals bericht in de pers o ver nieuwe pro jecten en investeringen in de grindsecto r”, aldus Frank Liebens

Het familiale bo uwbedrijf Marchetta zet een nieuwe stap
richting de to eko mst met de uitbo uw van een co mplete
bo uwgro ep. Een bewuste keuze o m vo o r elk budget een
sterke nieuwbo uwwo ning te garanderen. Lees verder...

van Steengo ed Pro jecten. “Oo k werd o nze eerste nieuwsbrief o nder de naam ‘Grinfo ’ de wereld ingestuurd. We
zijn er dan o o k van o vertuigd dat deze vo lgeho uden inspanningen in een rechte lijn verdergezet mo eten
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wo rden. Want: we zeggen wat we do en en do en wat we zeggen.”

beeldent uin open voor publiek
Ontspannen en zo rgelo o s, zo kan je de bro nzen figuren
van Odile Kinart uit Genk beschrijven. Je hebt ze vast

Vind ik leuk
Twe e t e n

0
1

wel al eens gezien, die beelden met een Afrikaans en
Preco lo mbiaans tintje die een glimlach o p je gezicht
to veren. Lees verder...
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