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Artikel dagblad de Limburger van vrijdag 6 maart 2020:  

”Plan voor zonneweide met 4320 panelen” 

Gisteren heeft u in het dagblad “de Limburger” het artikel kunnen lezen dat de familie Kleukers en CDM 

met hun plannen om een zonneweide te realiseren aan de Hofstraat te Maasbracht (Brachterbeek) een 

stapje verder zijn gekomen: het college van Burgemeester en Wethouders heeft in principe haar 

medewerking aan de verdere planontwikkeling toegezegd. 

Natuurlijk zijn wij, de familie Kleukers en het bestuur van de CDM, daar heel erg blij mee!  

Het betekent dat we ook in Maasgouw een stap kunnen zetten in de energietransitie waar we met z’n 

allen voor staan.  

De volgende stap is dat we met de familie Kleukers en de direct betrokkenen (omwonenden en de 

leden van de CDM) in overleg gaan over de gedetailleerde invulling en over onderwerpen die we met 

elkaar belangrijk vinden bij het realiseren van een zonneweide op die plek. 

Met de resultaten van het overleg met de direct betrokkenen zullen wij de leden van de CDM in een 

extra Algemene Leden Vergadering naar hun besluit vragen: gaan we hiermee door of richten we ons 

op andere activiteiten? 

Helaas ontvingen wij vandaag het bericht van de gemeente Maasgouw, dat voor een soortgelijk initiatief 

bij de Linner Molen, het college van Burgemeester en Wethouders niet haar medewerking gaat 

verlenen. Zij vindt het gebied rondom de Linner Molen een te grote landschappelijke en natuurlijke 

waarde hebben. 

Als bestuur vinden we het wel jammer dat “de Limburger” sneller met haar berichten is dan wij; liever 

hadden wij u dit nieuws zelf verteld. Nog los van het gegeven, dat in het bericht enkele fouten zijn 

geslopen. 

Heeft u vragen of opmerkingen, mailt u die dan gerust naar secr.cdm@duurzaammaasgouw.nl  

 

Vriendelijke groeten, 

Chris Hamans, 

 

 

Namens het bestuur en de projectgroep. 
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