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Maak kennis met de Bewoners Organisatie Binnenstad
Voor u ligt de eerste uitgave van Stadgenoot ”Infobulletin BOB”.
Dit bulletin bestaat uit een kennismaking met de
Bewoners Organisatie Binnenstad (BOB), het bestuur en de doelstelling van BOB.
Het bulletin wordt 3 à 4 keer per jaar aan u uitgereikt. Mocht u iets geplaatst willen hebben in het
eerstvolgende Infobulletin BOB, zouden wij dat
zeer op prijs stellen, zodat dit bulletin niet alleen
vóór u, maar ook dóór u wordt gemaakt.

Contactgegevens

Bewoners Organisatie Binnenstad - Weert (BOB)
de website:
Facebook:
per mail:
Twitter:
per post:

www.bobweert.nl
Bewoners Organisatie Binnenstad
info@bobweert.nl
@bobweert.nl
Postbus 188, 6000 AD Weert

De Bewoners Organisatie Binnenstad (BOB) heeft
als doel het behartigen van de belangen van de bewoners van de binnenstad van Weert, wat valt onder de thema’s: Schoon, Heel en Veilig.
Alsook richt de BOB zich op overleggen en communicatie.
• De BOB neemt o.a. deel aan KVO
(Keurmerk Veilig Ondernemen)
• KVU (Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan)
en overleg vergunningen voor evenementen
Via flyers worden de bewoners op de hoogte gesteld
van komende evenementen en de consequenties
hiervan. Gebleken is dat deze informatieverstrekking door de bewoners zeer op prijs wordt gesteld.
Ook worden er jaarlijks netwerkbijeenkomsten en
bewonersbijeenkomsten georganiseerd, waarvoor
u tijdig een uitnodiging tot bijwonen ontvangt.

Stichting

BOB

BewonersOrganisatieBinnenstad

Weert

Het bestuur bestaat uit:
Léon Bouwels - voorzitter / penningmeester
José Kirkels - secretaris
Geer van Heugten - verkeer
Peter van Akkerveken - schoon / heel / schouw
Mascha Munnichs - schoon / heel / groen
Toon Vissers - sociale veiligheid / ontmoeten
Sjoerd van Hoof - webmaster

AGENDA
7 Oktober 2014 wordt er een netwerkbijeenkomst
gehouden, genaamd ”Wat brengt het ons?!”. Deze
netwerkbijeenkomst is bedoeld voor bestuurders
van verenigingen en belangenorganisaties om op informele wijze kennis te maken met andere bestuurders van non-profit organisaties in het centrum.
Deze netwerkbijeenkomst zal gehouden worden in
de locatie Poort van Limburg. De betrokkenen ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
3 November 2014 wordt u als bewoner uitgenodigd
voor het bijwonen van onze jaarlijkse bewonersbijeenkomst. Deze zal anders van opzet zijn dan voorgaande jaren en zal worden gehouden in de Poort
van Limburg.
Mocht het u niet duidelijk zijn of vragen hebben
n.a.v. bovenvermelde bijeenkomsten, wij horen het
graag van u. U kunt ten alle tijden contact opnemen
via mail: info@bobweert.nl of per post: Postbus 188,
6000 AD Weert.

Convenant Veilig en Gezellig Uitgaan Weert, 2014 - 2015
Het integraal veiligheidsbeleid (IVB) van de gemeente Weert kent drie prioriteiten, te weten:
• Een veilige woon- en leefomgeving
• Jeugd en veiligheid
• Veilig uitgaan
Er is een overlegorgaan om Veilig Uitgaan in goede
banen te leiden. De partners streven daarbij naar
een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid in het uitgaansgebied. Deelnemers in dit
overleg zijn, behalve de gemeente, de politie, de
Horeca, vertegenwoordigers van de straat-/appartementscomplexen van de Kasteelsingel/Kasteelplein,
Hoogstraat en Hegstraat en Vincent van Gogh voor
geestelijke gezondheidszorg. De Bewoners Organisatie Binnenstad (BOB) maakt hier ook deel van uit.
De prioriteiten die ontwikkeld zijn voor veilig en gezellig uitgaan betreffen:
• Drugshandel en drugsgebruik
• (Overmatig) alcoholgebruik
• Overlast uitgaanspubliek

De partners hebben gezamenlijk een convenant opgesteld om de doeleinden formeel vast te leggen.
Dat convenant is, onder aanwezigheid van de burgemeester, door partners ondertekend tijdens een
ochtendbijeenkomst in Hostellerie Munten op 26
juni jongstleden. Het Convenant is aangepast aan
de nieuwe Drank- en Horecawet, 2013. Per 1 januari
2014 is op basis van deze wet het verbod alcoholhoudende drank te verstrekken aan jongeren onder
de 18 jaar van kracht geworden. De naleving van
deze wet is geheel bij de gemeente komen te liggen, waarbij de gemeente, de Horeca en de politie/
BOA’s ieder een eigen rol hebben te vervullen.
Er zijn concrete doelstellingen opgesteld om vooruitgang te boeken op de drie terreinen. Deze vooruitgang wordt gemeten via de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU).
De partners blijven op geregelde tijden elkaar ontmoeten om er voor te waken dat uitgaan in Weert
veilig en gezellig blijft. In het algemeen kunt u zich
wenden tot bovengenoemde partners.
Op de foto: Ondertekenaars convenant veilig uitgaan

Info in het kort
• Email adres gemeente Weert: gemeente@weert.nl
• Melding openbare ruimte (klachtendoorgeven)
Dat kunt u doen via het digitale formulier op de website van de gemeente Weert. www.weert.nl
• Telefoon gemeente Weert: 0495-575000
• Wilt u meer weten over evenementen www. Weert600jaarstad.nl
• Wijkagent voor het centrum en Fatima is dhr. Thijs Moons telefoonnummer 0900-8844
of via het contactformulier www. Wijkagenten|politie.nl

Herbestrating Stationsomgeving/Driesveldlaan
De Driesveldlaan, Raphaelpad, Singel, Boermansstraat, Stationsstraat, Drehmansstraat en voor de kermis ook nog het Stationsplein hebben allen een metamorfose ondergaan. Het ziet er dan
ook geweldig uit; zeker als je als bezoeker aan Weert nu uit het
station stapt.
De BOB heeft in 2013 namens de omwonenden ervoor gepleit
dat het totale projectgebied aaneengesloten zou worden aangepakt en dat is door de gemeenteraad overgenomen. Ook nu,
tijdens de uitvoering zijn wij met regelmaat in gesprek met dhr.
Ivo Bouwens, projectleider namens de firma van Boekel en met
de projectleider van de gemeente mevr. Suzanne Eurlings.
Centrummanagement Weert - Bewonersorganisatie
Binnenstad

Samen gaan we verder

Weert biedt gezelligheid, een mooi winkelaanbod,
ligt centraal in de regio, is prachtig groen, sportief,
muzikaal, kortom een fijne stad om in te wonen.
GOEDE SAMENWERKING van mensen, instanties, organisaties met dezelfde doelstellingen - en in ons
aller geval: een (nog) mooier Weert - van het grootste belang is.
Een van de taken van Centrummanagement Weert
is om partijen bij elkaar te brengen. Wat kunnen wij
voor elkaar betekenen, hoe versterken wij elkaar
om zo, gezamenlijk, tot een nog beter resultaat te
komen .
Een goede, prettige samenwerking met de BewonersOrganisatie Binnenstad is in de loop der jaren
steeds vruchtbaarder gebleken en wij zetten deze
dan ook de komende jaren graag met u voort.
Stichting Centrummanagement Weert
Wilhelminasingel 12A, Weert
Tel. 0495-534681
e-mailadres: info@cmweert.nl .

Onze aandacht gaat speciaal uit naar de afritten, oversteekplaatsen, blindengeleiding, toegankelijkheid van het busstation
en mindervalidenparkeerplaatsen. Over een aantal zaken zijn
wij nog niet tevreden en daar wordt nog over gesproken. Om
er maar een te noemen: de oversteek bij het stadhuis aan de
Driesveldlaan. Deze oversteek wordt door bewoners als onveilig
ervaren, zo zijn er wel meer zaken te noemen die de BOB in een
altijd constructief overleg graag aangepast wil zien.

UITNODIGING

Bewonersbijeenkomst BOB
Beste bewoner,
Zoals u eerder heeft kunnen lezen is de BOB een
andere koers ingeslagen. Uitgangspunt is dat
het bestuur vanuit de bril van de bewoners kijkt
naar de binnenstad. De thema’s: Schoon, Heel
en Veilig zijn de belangrijkste, alsook het verstrekken van informatie over zaken zoals projecten, werkzaamheden en evenementen etc. Via
flyers wordt u als bewoner op de hoogte gesteld
van komende evenementen en de consequenties daarvan. Gebleken is dat deze informatieverstrekking door u zeer op prijs wordt gesteld.
Het is alweer een jaar geleden dat we met elkaar spraken over de leefbaarheid in ons mooie
Binnenstad gebied, het werkgebied van BOB.
Veel zaken zijn de revue gepasseerd en veel evenementen hebben de stad doen bruisen. Grote
bouwprojecten zijn inmiddels afgerond en de
straten en pleinen zijn opnieuw ingericht.
Wij nodigen u van harte uit op maandag 3 november a.s. om onze bewonersbijeenkomst bij
te wonen. Deze is anders van opzet dan voorgaande jaren. U kunt uw vragen, onderwerpen,
liefst met enige onderbouwing, die u besproken
wilt zien indienen per mail: info@bobweert.nl
of per post:
Postbus 188, 6000 AD Weert, zodat wij u die
avond hierover volledig kunnen informeren.
Ook wijzen wij u op onze website, www.bobweert.nl, waar alle relevante informatie is terug
te vinden en u uw vragen en reacties kwijt kunt.
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
Wij hebben uw steun en inbreng nodig om gezamenlijk te zorgen voor een prettige en leefbare Binnenstad.

Sonja Blok - Centrummanager Weert
en Brigitte de Jong - Secretariaat

Maandag 3 november 2014
Aanvang 19.30 uur.
Locatie: Poort van Limburg
(ingang via de Werthaboulevard)

Naar een kloppend stadshart
Dank u wel BOB. Fijn dat ik als wethouder Economische zaken en Ruimtelijke Ordening gevraagd ben
om in de 1e nieuwsbrief wat uit te leggen over de
ontwikkelingen in ons stadscentrum. Uit ervaring
weet ik dat een nieuwsbrief een goed middel is om
te communiceren met de achterban, in dit geval met
de bewoners van de binnenstad. Maar ook dank
voor de kritische rol die uw organisatie als adviseur/
ervaringsdeskundige van de binnenstad vervult!
Wij hebben een centrum om trots op te zijn! Een
centrum met een historisch karakter en een gevarieerd aanbod aan winkels, diverse horecazaken,
culturele instellingen, dienstverlenende bedrijven
en een groot aantal woningen. Maar een vitaal centrum wordt uiteindelijk gemaakt door de mensen
die er wonen, werken en verblijven. Mensen zoals u.
In ons centrum hebben de afgelopen jaren verschillende veranderingen plaatsgevonden. Zo is
een groot aantal woningen toegevoegd; zoals het
Stationskwartier, de Poort van Limburg, Ceres &
Emmaburght. Dit zorgt er mede voor dat ook na
sluitingstijd van winkels en kantoren, er voldoende
‘doorbloeding’ is in het centrum. De aantrekkelijkheid van het centrum is verder vergroot door het
aanbrengen van manden met bloemen, door groene accenten te maken zoals op het pleintje de Oude
Schut en bijvoorbeeld door het introduceren van
Wifi in de binnenstad. Weert 600 met al haar activiteiten laat ons centrum ook bruisen! En onlangs is
de Met ons. In Weert.- app gelanceerd. Behalve een
goede service voor bezoekers, ook handig voor u
om meldingen of klachten over de openbare ruimte
door te geven aan de gemeente. De komende jaren zijn we nog druk met de verbetering van ons
parkeersysteem en fietsenstallingen. En ook plekken als het Bassin, Werthaboulevard, Stationsstraat
en Stationsplein, omgeving nieuwe stadhuis en St.
Raphaelpad hebben een volledige metamorfose ondergaan. We zijn nog niet af van de bouwputten,
maar ons geduld wordt beloond. Daar ben ik van
overtuigd!
Maar we zijn er nog niet. De komende jaren moe
ten we samen alle zeilen bijzetten om ons centrum

aantrekkelijk en leefbaar te houden. Want de demografische en economische ontwikkelingen gaan
niet aan ons voorbij. Het afgelopen jaar heeft de
gemeenteraad de visie op het stadshart vastgesteld
(zie ook www.weert.nl/structuurvisie), voor ons de
basis voor de toekomst. Hierin is o.a. aangegeven
dat we toe moeten werken naar een compacter
winkelgebied waardoor er meer ruimte ontstaat
voor andere functies. Ons verhaal naar initiatiefnemers op het gebied van bijvoorbeeld dienstverlening, horeca, vrije tijd, cultuur is dan ook: ‘ga naar
het centrum’, zodat de binnenstad ook economisch
sterker wordt. Verder vraagt de huidige tijd om
een krachtige, professionele samenwerking tussen
ondernemers, bewoners, eigenaren, makelaars, instellingen, etc. Kansen benutten en niet achterover
leunen. Het vraagt van ons als gemeente om inwoners en ondernemers meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven. Zodat ons centrum nog meer
gaat kloppen!
Frans van Eersel
Wethouder Economische zaken
en Ruimtelijke Ordening

Het bestuur van de BOB
wenst alle bewoners
een prettige kermis.
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