
Evenementen zijn hot! 

Evenementen geven kleur, gezelligheid en vertier. 
Evenementen geven ook de mogelijkheid voor een 
gemeente of organisatie zich op een positieve ma-
nier te profileren.
De gemeente speelt een rol bij de organisatie van 
evenementen. Niet alleen vanuit de wettelijke rol 
als vergunningverlener, toezichthouder en handha-
ver, maar ook als stimulator. Evenementen strekken 
zich uit over meerdere taakvelden denk aan cultuur, 
toerisme, ruimtelijke ordening, milieu, openbare 
orde en veiligheid etc.

Even voorstellen

Wie zijn wij en wat doen wij? Wij zijn Angelique 
Adriaens en May Steen. Wij zijn werkzaam als ver-
gunningverlener bij de gemeente Weert, afdeling 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Wij zijn on-
der andere verantwoordelijk voor de vergunning-
verlening van evenementen in de gemeente Weert 
en dus ook bij u in de binnenstad.

In de binnenstad worden regelmatig evenementen 
georganiseerd. Voor het verkrijgen van een vergun-
ning dienen de organisatoren zich te houden aan 
een aantal spelregels. Behalve dat er wettelijk regels 
zijn, heeft de gemeente Weert ook spelregels opge-
steld hoe wij omgaan met evenementen in Weert. 
Deze staan beschreven in het Evenementenbeleid. 
Hierin is o.a. geregeld hoeveelheid evenementen 
per plein, wat de geluidsnormen zijn, de duur van 
het evenement enz.
Een van de doelen van het evenementenbeleid was 
ook het laten afnemen van het aantal klachten.  
Dit is niet omschreven in een percentage maar de 
gemeente is van zo’n 50/60 klachten per jaar terug 
gegaan naar gemiddeld 3 klachten per jaar. Welke 
evenementen er zijn of zijn aangevraagd wordt in 
de evenementenkalender vermeld. Deze wordt ook 
gepubliceerd op de site van de BOB.

Gemiddeld worden er jaarlijks ongeveer tussen de 
350 en 400 meldingen/vergunningaanvragen in be-
handeling genomen.
 
Van aanvraag naar vergunningverlening

In grote lijnen gaat dit als volgt: Nadat de aanvraag 
voor een evenement is binnengekomen wordt be-
keken of het een melding of vergunning is. Afhan-
kelijk van de grootte of impact van het evenement 
op de omgeving wordt de organisatie/aanvrager 
uitgenodigd voor een gesprek. Hierna volgt de ver-
gunningaanvraag. De complete aanvraag wordt 
voor advies doorgestuurd aan de verschillende 
hulpdiensten (politie, brandweer e.d.).
Wanneer wordt voldaan aan alle voorwaarden 
volgt vergunningverlening. Iedere vergunning is 
maatwerk. De vergunningvoorschriften zijn niet 
voor iedere vergunning hetzelfde. Deze worden al 
dan niet aangevuld met extra voorschriften gege-
ven door de hulpdiensten. Denk hierbij aan bevei-
liging, geluidsnormen, begin- en eindtijden, inzet 
EHBO enz. De behandelingstijd van een evenemen-
tenaanvraag/-melding varieert van 1 tot 80 uur of 
nog meer.         Vervolg pagina 2
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May Steen en
Angelique Adriaens



Hart voor de stad

Vervolg van voorpagina.
Nadat de vergunning verleend is, wordt deze door-
gestuurd naar de verschillende hulpdiensten en de 
medewerkers van Stadstoezicht en Handhaving. 
Ook de BOB ontvangt afschriften van vergunningen 
voor evenementen die in de binnenstad worden 
georganiseerd. Voor iedereen is dan duidelijk welk 
evenement waar plaats vindt en welke spelregels/
voorschriften er gelden. Overigens hebben wij een 
heel fijn contact met de BOB. Elk kwartaal hebben 
wij overleg met een vertegenwoordiging van de 
BOB. Tijdens het overleg bespreken wij alle activitei-
ten die in de binnenstad plaatsvinden en evalueren 
wij de evenementen die hebben plaats gevonden. 
Hun mening en advies wordt door ons zeer gewaar-
deerd. 

Tot Slot

Door het opstellen van voorschriften/voorwaarden 
proberen wij de overlast van de evenementen tot 
een minimum te beperken. Mocht er onverhoopt 
toch buitensporige overlast worden ervaren dan 
kunt u ten alle tijden contact opnemen met de 
klachtentelefoon van onze milieudienst. Deze is 
altijd te bereiken via telefoonnummer 0495 – 575 
000 (ook na 17.00 uur, in de weekenden en tijdens 
feestdagen). 

Zeven partijen uit Weert zijn akkoord gegaan met 
het ‘Pact van de binnenstad’. De BOB is mede on-
dertekenaar. Waarom? De binnenstad van Weert 
heeft net als andere binnensteden te maken met 
een nieuwe werkelijkheid. Winkelleegstand en een 
dalend bezoekersaantal zijn onder meer gevolgen 
hiervan. De noodzaak om met snelheid en daad-
kracht de binnenstad van Weert aantrekkelijk te 
maken en beleving weer centraal te stellen, vraagt 
om een sterk Centrum Management Weert nieuwe 
stijl. In het Pact is afgesproken om gezamenlijk ver-
antwoordelijkheid te nemen door zitting te nemen 
in het uit te breiden bestuur van Centrum Manage-
ment Weert. De BOB doet mee omdat een bloeiend 
centrum ook in het belang van de centrumbewo-
ners is, en de leefbaarheidsaspecten daarbij worden 
meegewogen.  

Meer informatie kunt u vinden op onze website 
www.bobweert.nl

Wetenswaardige informatie en adressen
0495-57500 Gemeente Weert ( geluidshinder/klachten openbare ruimte 
434800 Storing GS en elektriciteit (24 uur per dag bereikbaar)
0495-697900 Punt Welzijn - info@puntwelzijn.nl
0900-8844 Meldpunt Jeugd
0475-850850 Wonen Limburg
088-6560600 Alg. Maatschappelijk Werk
0800-1682 Storing tv (Kabel)
0800-0233040 Storing Water
06-30591774 Sinvest (mag enkel worden gebruikt bij ernstige inbreuk op de openbare orde
 geluid, overlast ed. tijdens de uitgaansavonden) 
0900-8844 Politie. Wijkagent Thijs Moons (Weert-centrum en wijk Fatima)
 Thijs.Moons@Limburg-Noord.Politie.nl

Het bestuur van de BOB bestaat uit: 
• Léon Bouwels, voorzitter/penningmeester 
• José Kirkels, secretaris 
• Geer van Heugten, verkeer
• Peter van Akkerveken, schoon/heel/schouw 
• Mascha Munnichs, schoon/heel/groen 
• Sjoerd van Hoof, webmaster

4 mei - Dodenherdenking

Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei bij de Rumol-
duskapel is door de BOB namens de bewoners een 
krans gelegd. 
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Projecten Leefbaarheid 2015

1
In het voorjaar 2015 wordt een schouw gehouden voor de bewoners binnen het BOB-gebied. De schouw 
wordt gecombineerd met een stadswandeling onder begeleiding van een stadsgids. De bewoners krijgen 
zo de ‘high-lights’ in het centrum van Weert te zien. Na afloop worden de bewoners kort rondgeleid in 
museum Jacob van Horne, gelegen aan de Markt. In deze bijlage van Stadgenoot treft u de uitnodiging aan. 

Verfraaiing van een aantal kleine straatjes/zijstraatjes (steegjes) in de binnenstad. Dat kan 
door het gebruik van meer groen, infoborden aan de muren en meer verlichting etc.. De 
steegjes worden daardoor interessanter om doorheen te lopen, krijgen een vriendelijke  

uitstraling en worden meer dan nu een onderdeel van de aanpalende straten. 2

3 Mini-symposium ‘Balans tussen leefbaarheid en bruisendheid’. 
Deze bijeenkomst die onder voorbehoud op maandag 7 september a.s. wordt gehouden is 
bestemd voor alle organisaties en vooral voor bewoners in het centrum. Meer informatie volgt 
medio augustus. 

Suggesties om de binnenstad schoon, heel en veilig te houden? Laat het weten.  
Het bestuur zoekt enthousiaste bestuursleden die zich daarvoor 

vrijwillig willen inzetten.  Bent u de juiste man of vrouw en heeft u affiniteit met 
de binnenstad, neem dan contact met ons op via: info@bobweert.nl

Onze jaarlijkse 
bewonersbijeenkomst 

wordt gehouden op 
ma. 5 oktober 2015

Uitnodiging
BewonersOrganisatieBinnenstad (BOB) orga-
niseert een schouw voor alle bewoners binnen 
het BOB-gebied.
Bij een schouw wordt gekeken of de straten, 
pleinen, het groen, de straatverlichting en het 
straatmeubilair goed wordt onderhouden, zo-
dat dit onze veiligheid niet in gevaar kan bren-
gen.

Deze schouw wordt gecombineerd met een 
stadswandeling. U wordt rondgeleid door een 
stadsgids die u attendeert op de “high-lights” 
van Weert.

Na afloop wordt u rondgeleid door het Ge-
meentemuseum, Jacob van Horne, gelegen aan 
de Markt 7,  t.o. de  Sint Martinuskerk.

Bovenstaande zal gehouden worden op:

maandag, 1 juni a.s. om 19.00 uur.
Samenkomst voorzijde Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.

Om enig inzicht te krijgen in het aantal
deelnemers  vragen wij u zich aan te melden 

vóór vrijdag 29 mei a.s.

per mail: info@bobweert.nl
of

per post: Postbus 188, 6000 AD Weert

De Bewoners Organisatie Binnenstad heeft een 
geheel vernieuwde website, bobweert.nl.  Met Fa-
cebook, Twitter: @bobweert.nl en recentelijk de 
nieuwsbief “Stadgenoot” - die huis-aan-huis wordt 
bezorgd - tracht BOB de bewoners optimaal te 
voorzien van informatie t.a.v. evenementen - voor-
waarden van vergunningverlening-, infrastructurele 
projecten en van de activiteiten waarmee de bewo-
nersorganisatie in het kader van bewonersbelan-
genbehartiging mee doende is. 

De organisatie wil succesvol zijn en doet een beroep 
op de bewoners in het BOB-gebied om via deze di-
gitale bronnen, indien daar aanleiding toe is, feed-
back te geven.
Ook van de gemeente Weert verwachten wij ge-
vraagd en ongevraagd geïnformeerd te worden 
over zaken aangaande de binnenstad; in het bijzon-
der die zaken die de bewoners raken. 
Goed zijn geïnformeerd en een adequate communi-
catie draagt tenslotte bij aan een groter wederzijds 
begrip.

NB. Wie zelf geen gebruikt maakt van twitter en/
of facebook kan de BOB-informatie vinden op de 
website van Weert de Gekste. De tweets van de BOB 
worden permanent getoond en geplaatste berich-
ten op facebook zijn daaraan gelinkt

Hoe kunt u ons vinden?



Onder de burger beter bekend als “de Stadswach-
ten van  Weert”. Ons kantoor is gevestigd in de hal 
van het Nieuwe Stadhuis aan de Wilhelminasingel 
101 te Weert.

Het grote verschil met een politieagent is dat een 
BOA een specifieke opsporingsbevoegdheid heeft. 
Een politieagent heeft een algemene opsporingsbe-
voegdheid. 

De zes BOA’s in dienst van de Gemeente worden 
hoofdzakelijk ingezet om op het parkeerbeleid van 
de gemeente te handhaven. Hieronder te verstaan 
betaald parkeren en fout parkeerders . Daarbij zien 
de BOA’s  toe op de regels  van de Plaatselijke Ver-
ordening . Voorbeelden  hiervan zijn het honden-
poep beleid , loslopende honden daar waar dat niet 
is toegestaan, fietsen in de binnenstad , overlast van 
jongeren en verslaafden te beperken ,  controle op 
het juiste manier zorgdragen voor afvalstoffen. 

Bij Stadstoezicht zijn ook twee toezichthouders in 
dienst , verschil tussen BOA en toezichthouder is dat 
de toezichthouders geen bevoegdheden heeft . De 
toezichthouders worden in hoofdzaak ingezet in de 
bewaakte rijwielstalling aan de Hegstraat .De overi-
ge uren zijn ze aanwezig in de binnenstad als “oor 
en oog voor de burger en gemeente” 

De BOA’s patrouilleren daarbij ook in de wijken 
van Weert. Ook zij zijn de ogen en oren van de Ge-
meente. Natuurlijk zien we niet alles, daarom is de  
eenheid Stadstoezicht ook blij met meldingen van 
bewoners uit centrum en wijken. Komen de BOA’s 
zaken tegen die niet tot hun takenpakket horen, 
dan wordt de politie of andere netwerkpartners 
ingeschakeld. Maar niet te vergeten we zijn niet 
alleen als BOA aanwezig  maar ook als vraagbaak 
voor de burger. 
 
In de weekenden zijn er door de gemeente BOA’s 
van het bedrijf Sinvest ingehuurd om toezicht te 
houden in de publieke ruimte  . Zij houden toezicht 
op het uitgaansleven op de Oelemarkt . 

We werken de hele dag in de buitenlucht en zijn 
dan ook heel veel onder de mensen, geen dag is 
hetzelfde . 

Stadstoezicht is te bereiken:
• Telefonisch via de centrale Gemeente Weert:

 0495-57500
• E-mail: stadstoezicht@weert.nl
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Stadstoezicht / Handhaving Gemeente Weert

Een grote ergernis bij bewoners rondom het Sta-
tionsgebied zijn de overvolle afvalcontainers. Niet 
alleen de overvolle containers leiden tot ergernis 
maar vooral het asociale gedrag van lieden die be-
drijfsafval illegaal dumpen naast de containers. En 
niet alleen aan het Stationsplein, maar ook bij het 
pleintje Langpoort en aan de Hegstraat. Zo blijkt uit 
de reacties die de BOB ontving van bewoners al dan 
niet ondersteund met foto’s. In een enkel geval wer-
den bewoners zelfs geïntimideerd indien zij een op-
merking maakten over dit ronduit asociale gedrag. 

De gemeente is niet verantwoordelijk voor dit ge-
drag: wel ondernemers, horecaondernemers e.a., 
die na sluiten in de nachtelijke uren dit op hun ge-
weten hebben. Handhaven is moeilijk blijkt.

Het is niet vanzelfsprekend dat ondernemers mee 
mogen liften in de huishoudelijke afvalverzameling 
van de gemeente. Maar het afval dumpen naast de 
container is schaamteloos. 

De BOB roept de belangenorganisaties van onder-
nemers op om hun leden te attenderen op dit on-
wenselijk gedrag. Van de gemeente verwachten wij 
dat zij de bedrijven gaan aanschrijven en inventa-
riseren hoe zij zich van het afval ontdoen middels 
overeenkomsten of contracten met afvalverwer-
kers. Ook bestuurlijk verwachten wij een actieve 
houding om dit aan te pakken. Weert; schoon, heel 
en veilig. Het een sluit het andere niet uit. 

‘Asociaal gedrag, U moet zich schamen!’


