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Seta-wonen in
Loon op Zand
LOON OP ZAND - Het SETA-woonproject om een energieneutrale en zorgneutrale wijk tot stand te brengen in Molenwijck-Zuid gaat nu een beslissende fase
in. Men wil voor de eerste fase van twintig woningen minimaal twaalf koopstarters vinden en acht serieus belangstellenden die gezamenlijk van start willen
gaan om met deze wijk te beginnen. De
plannen zijn om deze wijk te ontwikkelen op het oostelijk deel van het bestemmingsplan Molenwijck-Zuid fase 3-4. De
bedoeling is om deze wijk gezamenlijk
te bouwen en in te richten volgens Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
(CPO). De vereniging Seta-wonen die
hiervoor is opgericht heeft nu een website (www.setawonen.nl) waar meer informatie te vinden is en waar men zich
kan aanmelden. Het project richt zich
op mogelijke belangstellenden uit de gehele regio Midden-Brabant.
Op woensdag 14 mei worden belangstellenden bijgepraat over de ontwikkelingen en plannen met het Seta-project en
de vereniging Seta-wonen. De avond begint om 19.30 uur in de bovenzaal van
café de Kiosk op het Oranjeplein in Loon
op Zand. Meer informatie is te vinden op
www.setawonen.nl en de facebookpagina facebook.com/setawonen.

In het kader van zijn campagne
voor de Europese Verkiezingen was
Lambert van Nistelrooij uit Diessen
op woensdag 30 april in De Langstraat. Er was een strak programma
opgesteld om de Brabantse europarlementariër kennis te laten nemen
van de nieuwste ontwikkelingen. Hij
was onder de indruk van de stappen,
die al zijn gezet. Maar om in Europa
daadwerkelijk mee te kunnen doen,
moet er vooral meer samenwerking
worden gezocht. Van Nistelrooij wil
daar de komende vijf jaar graag bij
helpen.
In Drunen werd hij samen met een delegatie van CDA Waalwijk ontvangen door
Wim Schonk, de programmamanager
van Metal Valley Netherlands. Dit high
tech kenniscentrum zoekt samen met
ondernemers en het onderwijs nieuwe
antwoorden op vragen over het gebruik
van metaal. “Als u zich beperkt tot een
aantal zaken, waar u echt goed in bent,
liggen er goede kansen om aan te sluiten
bij soortgelijke regio’s in Europa”, was
het advies van Lambert van Nistelrooij.
Om de kennis en kunde in de metaal
te illustreren werd een bezoek gebracht
aan Sapa Pole Products, dat als enige bedrijf in de wereld volledig recyclebare
aluminium lantaarnpalen produceert.
In Waspik werd een bezoek gebracht aan
de onlangs in gebruik genomen nieuwbouw van woonzorgcentrum De Stroming. Zowel de directie als de bewoners
waren verheugd de oud-gedeputeerde
weer te mogen ontmoeten. Door zijn initiatieven als Oudenproef en Vitaal Grijs
heeft hij belangrijke bijdragen geleverd
aan de ouderenzorg in De Langstraat.
Het verheugde Van Nistelrooij dat er
nu hard gewerkt wordt aan een grotere
zelfredzaamheid. Hij zet zich daar in
Brussel ook voor in door samen met de
Universiteit van Tilburg met succes te
pleiten voor meer geld voor onderzoek.
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Lambert van Nistelrooij op bezoek bij Sapa Pole Products in Drunen

Bij het familiebedrijf Thermaﬂex Isolatie
op industrieterrein Haven werd kennis
gemaakt met de ontwikkeling en productie van innovatieve kunststoﬂeidingen
en isolatieoplossingen. Om de bedrijfsactiviteiten te verbreden is een nieuw
concept ontwikkeld voor stadsverwarming op basis van lokale netwerken en
duurzame energieproductie. Samen met
de directie gaat Lambert van Nistelrooij
kijken, of het bedrijf voor de ﬁnanciering
van het concept ook gebruik kan maken
van Europese innovatiegelden.
In evenementenlocatie Experience Island in Loon op Zand had de lokale
CDA-afdeling een feestavond georganiseerd om het succesvolle resultaat van
de gemeenteraadsverkiezingen te vieren.
Voor de 90 aanwezige leden en andere
gasten hield de heer Van Nistelrooij een
presentatie over het belang van de aanpassingen in het Europees beleid voor
innovatiesubsidies. “Ik wil me de komende jaren samen met u graag inzetten
voor het daadwerkelijk invullen van de

kansen, die er liggen voor de regionale
economie in De Langstraat. Mag ik daarom op 22 mei op uw steun rekenen?”

Lambert van Nistelrooij in gesprek met
Riet Bont uit Waspik

Lambert van Nistelrooij op bezoek bij
Thermaﬂex Isolatie in Waalwijk

