
 
 

 
Onderwerp:  5e bericht met nieuws ontwikkelingen Kazerne Kwartier (november) 
 
Beste omwonende of geïnteresseerde, 
 
Ik stuur u weer een mail met informatie over de ontwikkeling van het kazerneterrein tot een 
duurzame en moderne stadswijk. In deze voortgangsmail de volgende onderwerpen. 
  
Ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf donderdag 10 november in te zien via de 
site ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en 
ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder met bijbehorende stukken ter inzage. 
Meer informatie staat op de site nu.venlo.nl.  
  
Een toelichting op de ontwerpplannen geven wij tijdens twee informatiemarkten op dinsdag 
15 november en donderdag 8 december. De bijeenkomsten bij ‘Bonjoere’ (Horsterweg 203) 
kennen een open inloop en duren van 16.00 tot 20.00 uur. Aanmelden voor een van de 
bijeenkomsten (of beide) kan via kazernekwartier@venlo.nl. Tijdens de markt zijn diverse 
deskundigen aanwezig waar u mee in gesprek kunt gaan. Het is dus geen plenaire 
bijeenkomst. 
 
Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond op een bepaalde locatie gebruikt mag worden 
en wat op de grond gebouwd mag worden. Als het bestemmingsplan is vastgesteld moeten 
overheid, bedrijven en burgers zich hier aan houden. 
  
Pilot bladverzameling op kazerneterrein 
Gisteren, 2 november, is een proef gestart op het kazerneterrein om bladeren in te zamelen 
via de methode bokashi. Dit betekent dat er een grote berg bladeren wordt verzameld die 
na de inzameling wordt afgedekt met plastic. Hierna duurt het proces ongeveer 10 weken. 
Als locatie is gekozen voor het braakliggend stuk grond naast de stadstuinderij. 
  
De verwachting is dat begin 2023 het verzamelde blad gebruikt kan worden als een soort 
natuurlijke meststof. Deze compost wordt verspreid in verschillende plantvakken in Blerick. 
De Stadstuinderij op het kazerneterrein mag hier ook gebruik van maken. Als de proef slaagt 
zijn er  geen kunstmatige meststoffen meer nodig. Met deze proef wil de gemeente ervaring 
op doen en kijken of dit natuurlijke product in de toekomst ook in het Kazerne Kwartier kan 
worden ingezet. 
  
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn te melden, stuur ik u weer een voortgangsmail. 
 
Met vriendelijke groet, 
 



 
Irmy Bran – van Paassen 
Omgevingsmanager 
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