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een banenmarkt voor Limburgers
Roennond
is op 24 november Nee,
met
een migratie-achtergrond.

geen provinciegenoten die een rondtrekkend bestaan leiden, het gaat om mensen met een niet-westerse achternaam.
Zij hebben moeite om een baan te
vinden, aldus het organiserende Provinciaal Platfonn Minderheden Limburg.
Vanwege hun naam dus, voor alle
duidelijkheid. Het PPML brengt hen in
contact met bedrijven die gemotiveerde werknemers zoeken en niet kijken
hoe ze heten. Die zijn er dus blijkbaar
wel! Mooi initiatief, maar er zijn toch
instanties waar mensen werken die
betaald worden om vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt te matchen?

Marcel van Lier

HAELEN Oprichting communicatieplatfoqn

bedrijven terrein Zevenellen

Toel<omstplan

Op 3 november jl. heeft OML tiatief van een zevental varkenshou(Ontwikkelingsmaa tscha ppij ders genoemd met een plan voor een
Midden-Limburg) een infor- mestverwerkingsbedrijf.
Eveneens
matieavond gehouden over . werd tijdens deze avond door de wetde toekomstplannen die deze houder en milieuambtenaar van de
maatschappij heeft met het be- gemeente Leudal kort toegelicht dat
er een adviesbureau aan het werk
drijventerrein Zevenellen.
Op deze avond heeft adjunct directeur Amold Cox van OMLen Stefan
Lemmens in de rol van regisseur Biobased Campus Limburg uitleg gegeven over de betekenis van het begrip
'Biobased Agriculture', omdat blijkt
dat op dat gebied een aantal initiatieven in het stadium van planvorming
blijken te zijn. Concreet werd het ini-

gaat met het uitvoeren en opstellen
van een milieueffectanalyse. Onder
de bezoekers aan deze avond bleken
enkele inwoners te zijn die zich ongerust maken over de belasting van
de woonomgeving als gevolg van de
toename van het vervoer over de wegen richting Zevenellen. Ook werden
vragen gesteld over mogelijke stankoverlast door mestverwerking en de

hoogte van de gebouwen die op het
bedrijventerrein zouden worden gebouwd. Omdat momenteel alleen
nog maar sprake is van plannen en
ideeën kon op deze avond daarover
nog niets concreets worden gemeld.
Bij de communicatie wil Energiecooperatie Hom Duurzaam Groen de
burgers en bedrijvèn uit de omgeving van Buggenum, Haelen, Hom
en Nunhem ondersteunen door het
bieden van een informatie- en communicatieplatform.
De coöperatie
wil een onafhankelijke schakel vormen tussen de bu~ers, OML en de
bedrijven op Zevenellen. Meer info:
www.homduurzaamgroen.nl.
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De natuur in rust:
wandel mee met de gids

Persberichten
insturen kan tot
uiterlijk eén week
vóór de gewenste
publicatiedatum
Het mailadres van de redactie staat in
het colofon verderop in deze krant.

r.

www.mooidemooistemode.nl
rrcx:J<z

CQntrum

~~~~f~GEN

Gemeente

leudal

IF'U'il1li\)1 1'11I1tC!~m(ifo!l

HORST ()
Onze koopzondogen: Roggel elke zondog en
Ponningen elke 3e zondog van de moond.
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De specialist in de regio in het
vervaardigen van klikprotheses
en gewone protheses.
Heeft u vragen? Bel gerust.

~Volta
Limburg
voelt alt/ïd beter
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