Enquête Gebiedsinrichting Graetheide December 2020

Invullen van de enquête mag anoniem. Wilt u zelf dat wij weten wie dit
formulier heeft ingevuld, noteer dan hier naam en telefoonnummer:

1. Hoe belangrijk zou volgens jou onderstaande functies van het gebied,
ten zuiden van onze straat moeten zijn?
Voor iedere functie aankruisen wat van toepassing is.
Heel belangrijk

Matig belangrijk

Niet belangrijk

Geen mening

Natuur
Landbouw
Recreatie
Energieopwekking
Industrie
Infrastructuur
Geen functie
………………

2. Hoe belangrijk vind ik ………….

3. Mijn grootste angst is dat er in het gebied:

Geef aan met cijfer 1-7. 1 is het belangrijkste 7 het minst belangrijk:
Cijfer 1-7
Natuur
Landbouw
Recreatie
Energieopwekking
Industrie
Infrastructuur
Geen functie
………………

4. Als dat zou gebeuren zou ik………

5. Denkrichtingen voor het gebied ten zuiden van onze straat (210 ha): Voor iedere denkrichting aankruisen wat jij er op dit moment van
denkt:
Top
idee

A. Laat het zoals het is
Agrariërs pachten het land. Levensgevaarlijke weg (met name voor motoren (brom)fietsers en voetgangers). Rommelig en
gesloten gebied. Niet toegankelijk voor recreatie. Aanhoudende dreiging van uitbreiding industrie Chemelot.
B. Fietspad
Met het aanleggen van een fietspad, zullen levensgevaarlijke situaties tot de verleden tijd behoren.
C. Natuurontwikkeling noordzijde, de strook die aan onze straat grenst (tunnel Guttecoven- brug Obbicht)
Aanleg ecologische verbindingszone. Graetheide is een belangrijke missende schakel in de oost- west migratiestrook voor
fauna. Een ecologische verbindingszone is een lang gekoesterde wens van o.a. natuurmonumenten. Er zijn veel mogelijkheden
voor wat betreft de financiering, vanuit subsidiemogelijkheden en natuurorganisaties (CO2 compensatie). Het Limburgse 1
miljoen bomenplan is hier een voorbeeld van.
D. Natuurontwikkeling met behulp van ontgrinding.
Gefaseerd en in overleg met de omgeving afgraven en opleveren van het natuurgebied. Dit is een zorgvuldig proces waarbij
wensen en eisen van de bewoners en gebruikers (Agrariërs) van het gebied worden meegenomen. Denk aan compensatie
agrariërs, overlast beperking gedurende de naar schatting 15 jaar gefaseerde graafwerkzaamheden. Inspraak in de planning
van en inrichting van het gebied. Voorafgaand onderzoek naar effecten op kingbeek en het grondwaterpeil. Bij oplevering
overdracht van de grond van DSM naar natuurmonumenten of soortgelijke organisatie.
E. Windmolens (volgens de zonnewijzer van Natuur en Milieu Federatie is Graetheide geen zoekgebied voor grootschalige
zonne-opwek, wind zou wel kunnen)
Het is nog niet ter sprake gekomen maar wij zouden graag preventief willen vragen hoe jullie aankijken tegen de komst van
windmolens. Mogelijk is bijvoorbeeld een coöperatief model (postcoderoos) dat de omgeving direct financieel profijt kan
opleveren. Bijvoorbeeld windopwekking parallel aan de snelweg, waarbij de rest van het gebied in overleg kan worden
ingericht. Dit kan in combinatie met (Natuurinclusieve) landbouw, en of recreatie.
F. Industrie
Laat DSM en Chemelot hun gang gaan. Uitbreiding van fabrieken en bijbehorende infra, ik vind het allemaal best.
G. Een ander idee of opmerking mbt een van bovenstaande ideeën:

Graag inleveren bij Richard Coenen huisnummer 62, of mailen naar info@graetheide.nl

Ok,
prima

Slecht
idee

Dat
nooit

Geen
mening

