Gemeente Weert,
Gemeentebestuur
Postbus 950
6000 AZ WEERT
Weert, 12 maart 2020
Onderwerp: Subsidie verantwoording 2019
Geacht college,
Algemeen
De BOB heeft veel overleg en dat draagt bij aan een grote dossierkennis over de wijk. Door enkele
bestuursleden worden de raads- en commissievergadering bijgewoond. Mede dankzij de opgedane
kennis en kunde kan de BOB de bewoners van het centrum goed en zorgvuldig informeren.
De diversiteit van het centrum, de centrumfunctie, maakt dat de BOB geen activiteiten organiseert
specifiek voor bewoners. Het bestuur geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en het
college, en publiceert daarover met regelmaat in de Limburger. Op deze wijze zetten wij ons als
bestuur van de BOB in voor een schoon, heel, veilig en toegankelijk centrum.
Informatie
Informeren doet de BOB door 3 maal per jaar Stadgenoot uit te brengen, berichten op FB, de website
en op Twitter te plaatsen. We hebben per uitgaand bericht een relatief groot bereik. Via onze mail
account kunnen bewoners ook vragen stellen etc. Deze worden altijd binnen een dag beantwoord. In
2019 hebben wij 4 maal huis-aan-huis informatie bezorgd.
Projecten en activiteiten
In 2018 is de BOB gestart met een maandelijkse inloopbijeenkomst i.s.m. Punt Welzijn en de KBO.
Helaas is dit in het begin van dit verslagjaar wegens gebrek aan belangstelling gestopt.
Namens de bewoners legt de BOB een krans tijdens de dodenherdenking op 4 mei en op 22
september m.b.t. de bevrijding van Weert.
In het kader van bestrijding van eenzaamheid is de BOB i.s.m. het KBO en Punt Welzijn een aantal
oriënterende gesprekken gestart. De insteek is dat in 2020 daar een gezamenlijke activiteit uitrolt.
In 2019 heeft de BOB zijn 20 jarig jubileum gevierd doormiddel van het aanbieden van een concert
aan de bewoners op 26 juli. Het ZomerOrkestNederland (ZON) bestaande uit talentvolle jonge musici
zorgde voor een geweldige sfeer. Het startschot voor dit jubileumconcert werd gegeven door
wethouder Wendy van Eijk.
Onze jaarlijkse bewonersbijeenkomst op 26 november jl. was zoals gebruikelijk goed bezocht en
stond volledig in het teken van veiligheid, brandveiligheid, sociale-veiligheid en inbraak. Politie,
brandweer en gemeente waren participanten en droegen bij aan een informatieve en succesvolle
avond.
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Advisering
De BOB is actief betrokken geweest in de commissie herziening weekmarkt. En verder bij de
herinrichting van de Nieuwe Markt, de spelaanleidingen en de aankomende nota ‘Evenementen en
vergunningenbeleid.’
Tevens hebben wij mogen adviseren ten aanzien van de verlichting rondom de kerk en Markt en i.z.
de waterput en de wijze waarop dit vanuit een historisch perspectief en educatie het beste kon
worden belicht. De BOB heeft zijn aandeel gehad in het (nog lopende) project ‘Werken aan Weert
2030.’ Verder heeft de BOB met regelmaat zaken m.b.t. toegankelijkheid, schoon, heel en veilig
gemeld aan de gemeente of in gesprekken met ambtenaren onder de aandacht gebracht.
De voorzitter is namens de BOB vertegenwoordigt in het CMW, waarvan hij als secretaris ook deel
uitmaakt van het DB van het CMW. In deze hoedanigheid heeft hij meegeschreven aan het
ambitiedocument uitgegeven door het CMW.
Tenslotte
De BOB heeft veel ambtelijke contacten en doorgaans is de samenwerking prima, zeker ook met
leden van het college. Wel blijft de communicatie en specifiek wat betreft het terugkoppelen binnen
de ambtelijke organisatie een aandachtspunt. Ook het zwerfafval en het plaatsen van inmiddels
complete bankstellen blijft een zorg en bron van ergernis voor veel bewoners.
De BOB is blij met de uitbreiding van het aantal boa’s. De BOB hoopt dat met de uitbereiding van
volledig bevoegde boa’s en dito inzetbaarheid de handhaving in het centrum nu optimaliseert.
Helaas hebben wij dit verslagjaar afscheid moeten nemen van een gewaardeerd bestuurslid. Hij is
toegetreden als niet-raadslid-commissielid voor een politieke partij. Tot onze verbazing zou net déze
functie niet verenigbaar zijn met zijn bestuurslidmaatschap van een wijkraad.
Het bestuur van de BOB bedankt alle partners, ambtenaren en collegeleden voor de prettige
samenwerking in dit verslagjaar.

Met vriendelijke groet,

Léon Bouwels

Geer van Heugten

Voorzitter BOB

secretaris BOB

2

Overleg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Punt Welzijn
Wonen Limburg
Centrum Management Weert
Wijkagenten
Buurthulpverlening van Humanitas
Wijkraad Fatima ( Wij vergaderen 2 maal per jaar samen)
Coördinatie groep Wathsapp-groep
KVU (helaas ter zielen)
Verkeerscommissie gemeente Weert
Buurtgezinnen
Eenzaamheidsproject (concept) KBO, Punt Welzijn, BOB
Bewonerscommissies
Werken aan Weert 2030
Herziening Weekmarkt
Diverse afdelingen van de gemeente Weert, zowel incidenteel als structureel (VHT)
Bestuurlijk overleg wijk- en dorpsraden

Activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewoners worden geïnformeerd middels brieven huis-aan-huis bezorgt (kermis, Lady’s Tour,
bijeenkomst bewoners en Stadgenoot).
Stadgenoot wordt goed ontvangen- oplage 3000 stuks.
Bewonersbijeenkomst in november is bezocht door meer dan negentigpersonen.
Diverse wijkschouwen –voorjaar, winterschouwen het DDO– met politie en ambtenaren.
Diverse gemeentelijke projectgroepen (Weerbaar Weert, zwerfaval Oelemarkt, herziening
Weekmarkt.
Kermisschouw.
Geluidsnotitie bij evenementen (loopt nog)
Toegankelijkheid openbare weg en openbare gebouwen.
Donkere Dagen Offensief.
Ambitiedocument CMW.
Diverse ambtelijke contacten t.b.v. meldingen in de openbare ruimte.

Bijlage:
1. Kasboek 2019 Exelbestand
2.vastellingsformulier jaarlijkse subsidie 2019
Jaarverslag.BOB2020LB.
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