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‘HET AANGERANDE DORP’ 
De steungroep N280 is 
een burgerinitiatief  van 
inwoners uit Baexem. 
Vanuit dit burger-
initiatief  wordt op alle 
mogelijke manieren de 
wens van de overgrote 
meerderheid van de 
Baexemers ondersteund 
om de onzalige 
provinciale plannen 
voor een Randweg om 
Baexem naar de 
prullenbak te verwijzen.  

Om Leudal en de 
provincie te laten 
zien wat we daarmee 
bedoelen nodigen we 
iedereen, jong en 
oud, die een  

fototoestel kan  

hanteren, uit om 
foto’s te maken van 
het ‘aangerande’  

gebied dat ruwweg 
ligt tussen het AZC 
en de Abenhofweg, 
ongeveer 500 meter 
westelijk van de pro-
vinciale weg, ter 
hoogte van de jonge 
aangepaalde hoog-
stamboomgaard. 

Nu... 

Straks? 

FOTOWEDSTRIJD 

Doe Mee! 



Wij zijn niet overtuigd door verkeersstudies die uitgaan van een verkeerstoename die ver ligt boven de 
landelijke gemiddeldes in een regio waar bovendien op termijn sprake zal zijn van bevolkingskrimp. 
Wij zijn niet overtuigd door een ‘tijdwinst’ van 2 minuten. Wij zijn niet overtuigd door mooie 
berekeningen die zouden aantonen dat zonder snelweg de economische ontwikkelingen worden geremd. 
Banenwinst die elders tot banenverlies leidt en gepaard zal gaan met verlies van winkels in de kleine 
kernen.  

Wij hebben ook oog voor het landbouwverkeer, voor fietsers en voetgangers, voor landschap en natuur. 
Ook die hebben grote waarde! 

Internationaal doorgaand vrachtverkeer hoort via de snelwegen A2, A73  en A74 te worden geleid. Met 
de N280 als 2 keer 2 baans autoweg halen we het zware vrachtverkeer juist binnen. De N280 moet 
bestemd blijven voor regionaal en lokaal verkeer. Met aanpassingen in bewegwijzering en 
routeplanners is dit te sturen. 
Er zijn meerdere mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen. Te denken valt aan het vervangen 
van stoplichten en gelijkvloerse kruisingen door een ongelijkvloerse kruising of rotonde, het verbeteren 
van de aansluiting tussen A2 en A73 bij het Ei van St. Joost, omleiding van vrachtverkeer in plaats 
van verbreding van weggedeeltes.  

• Doe mee: deelname staat open vanaf 15 mei voor iedereen. 

• Het motto van de wedstrijd is: het ‘aangerande’ dorp. Maak foto's van het gebied, dat nu nog 
mooie natuur is, maar straks misschien niet meer. 

• Maximaal 3 foto’s digitaal inzenden naar n280@dorpsraadbaexem.nl onder vermelding van de 
titel(s) of nummers van de foto ('s), en de naam en adres van de fotograaf.   

• Aan de ingeleverde foto’s kunnen geen rechten worden ontleend. 

• Een deskundige jury beoordeelt de foto’s. 

• De prijswinnaars worden bekend gemaakt op de website van de Dorpsraad: 
www.dorpsraadbaexem.nl. Daar zullen de winnende foto’s ook worden gepresenteerd. 

• Gestreefd wordt naar een expositiemogelijkheid van de winnende foto’s in Baexemse  
winkeletalages bij de bakker, de slager, de Spar en bij de huisartsenpost.  

• De winnende foto’s zullen ook worden aangeboden aan wethouder Paul Vogels en gedeputeerde 
Patrick van der Broeck. 

• De sluitingsdatum is 1 juli 2013. 

• Tot slot: het Olympisch motto geldt uitdrukkelijk ook hier: meedoen is belangrijker dan winnen. 

Doe mee! Geen nieuwe autoweg door het Groene Hart van Limburg! 


