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VERBINDINGSGROEP LEEFBAAR HOLTUM
In Holtum zijn allerlei inwoners actief bezig in het belang van de leefbaarheid van de inwoners
van Holtum. Allerlei werkgroepen zijn bezig om de leefbaarheid te bewaken, zo zijn er een
aantal Holtummers vertegenwoordigd in het buurtenplatform dat zich bezighoudt met de
verbreding van de A2, de klankbordgroep VDL Nedcar houdt zich bezig met de
gebiedsontwikkeling bij VDL Nedcar en ook bij het grensmaasproject is een vertegenwoordiger
van Holtum betrokken. Momenteel is gezien de ontwikkelingen omtrent de windmolens een
werkgroep “Windmolens” in oprichting en vanuit Holtum 2.0 is er ook op allerlei fronten
aandacht voor de leefbaarheid in het dorp. Zo worden er tal van activiteiten georganiseerd en
is er aandacht voor de jeugd, de ouderen, de veiligheid en de verkeersproblematiek.
Al deze werkgroepen vallen onder de paraplu van het Dorpsplatform. Zie een overzicht van de
werkgroepen
op
de
achterzijde
en
bezoek
regelmatig
onze
website
www.dorpsplatformholtum.nl.
Op initiatief van het dorpsplatform is besloten om een collectief te vormen met
vertegenwoordigers van een aantal werkgroepen om de krachten nog meer te bundelen en
om samen een vuist te kunnen maken. Dit collectief heeft de naam ‘Verbindingsgroep
Leefbaar Holtum’ gekregen.

Partijen als Rijkswaterstaat (verbreding A2), provincie (verbreding A2, gebiedsontwikkeling
VDL Nedcar, windmolens) gemeente (verbreding A2, gebiedsontwikkeling VDL Nedcar,
windmolens en alle andere zaken die de leefbaarheid beïnvloeden), VDL Nedcar, de
bedrijven op Holtum Noord, PIO (Platteland In Ontwikkeling, een organisatie die zich
bezighoudt met de natuur en plattelandsontwikkeling in de omgeving van Holtum). Al deze
partijen zijn betrokken bij ontwikkelingen die in en rondom Holtum plaatsvinden en/of gaan
plaatsvinden. We zijn dan ook voornemens om als ‘Verbindingsgroep Leefbaar Holtum’ met al
deze partijen om tafel te gaan zitten om samen te bezien hoe de leefbaarheid van de inwoners
van Holtum gewaarborgd/verbeterd kan worden. Voornoemde partijen hebben een
verantwoordelijkheid richting ons, het kan niet zo zijn dat economische belangen prevaleren
boven de belangen van de inwoners van Holtum. Daarom hebben we besloten onze krachten
te bundelen in het belang van de leefbaarheid in Holtum. Samen sta je immers sterker. We
gaan ons beraden over hoe we een en ander gaan organiseren en we zullen de inwoners van
Holtum op de hoogte houden van onze acties en plannen via de Houtemse Gazet en via
Facebook.

Samen voor een Leefbaar Holtum!

Dorpsplatform Holtum

