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Het verkeer in uw buurt
Maakt u zich zorgen over een verkeerssituatie in uw
buurt? Het Meldpunt Veilig Verkeer is dé plek voor
het doorgeven van onveilige verkeerssituaties.
Direct een melding plaatsen?
Ga naar www.meldpuntveiligverkeer.nl om uw verkeersonveilige situatie door te geven. Veilig Verkeer
Nederland ondersteunt u, zoekt samen met u medestanders en biedt handvatten om gezamenlijk de
verkeersveiligheid te verbeteren.
Een melding start met een ‘klik’ op de kaart om
de exacte locatie te bepalen. Vervolgens maakt u
stapsgewijs een ‘melding’ over de onveilige situatie.
Hierin geeft u op voor wie de situatie gevaarlijk is,
wat of wie dat gevaar veroorzaakt en wanneer het
probleem vooral speelt. Als u foto’s van de situatie
gemaakt hebt, kunt u deze toevoegen.
Bovendien komt u via het Meldpunt Veilig Verkeer
makkelijk in contact met andere melders, overheden, belangenorganisaties en maatschappelijke

Dave van Bogaert
Projectleider / Contactpersoon Limburg

partners om te zorgen voor een oplossing van de
verkeersonveilige situatie.
Beleving van verkeersveiligheid
Veilig Verkeer Nederland krijgt dankzij uw melding
een beeld van hoe de verkeersveiligheid door weggebruikers wordt ervaren. Dit is belangrijk omdat
VVN zo een beeld krijgt van plekken waar weinig of
geen ongevallen gebeuren, maar die toch onveilig
zijn. Met uw signaal kunnen we voorkomen dat er
een verkeersongeval gebeurt.
Dit is bovendien waardevolle informatie voor de
beleidsmakers van gemeenten, provincie en rijk die
met verkeer(sveiligheid) bezig zijn. Verkeersveiligheid vraagt om een constante monitoring van het
beleid en de trends. De verkeersbeleving vormt
hierop een goede, unieke en noodzakelijke aanvulling. Daarnaast kunt u zelf (samen met VVN) aan de
slag om de situatie te verbeteren.

Mededeling aan bewoners
Hierbij delen wij u mee dat de jaarlijkse bewonersbijeenkomst wordt gehouden op maandag 16 november
2015 en niet zoals eerder aangegeven in Stadgenoot nr. 3
op maandag 5 oktober a.s.
Heeft u suggesties betreft de thema’s: Schoon, Heel en
Veilig, laat het ons weten. Graag voor 1 november aanstaande, zodat wij uw suggesties kunnen meenemen naar
de bewonersbijeenkomst.
U kunt ons informeren per mail: info@bobweert.nl of
per post: Postbus 188, 6000 AD Weert.
Voor deze bijeenkomst wordt u via een brief persoonlijk
uitgenodigd.
Secretariaat BOB

Stichting

BLOK BOB.indd 1

BOB

BewonersOrganisatieBinnenstad

Weert

21-08-14 14:43

Snelheidsmeten bij u in de buurt

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

Evaluatie
schouw/stadswandeling
Maandag 1 juni jl. heeft de Bewoners Organisatie
Binnenstad (BOB) voor de geïnteresseerde bewoners een schouw & stadswandeling gehouden.
Dat alles onder begeleiding van een deskundige en
enthousiaste stadsgids.
Hoewel de opkomst niet geheel naar verwachting
was werd de avond erg gewaardeerd door de deelnemers en is de stadswandeling zeker voor herhaling vatbaar. Veel gehoorde opmerkingen waren:
”Bewoners kijken op een andere manier naar hun
stad”, ”Kijk eens bewust en zie hoe mooi ons Weert
is”, ”Degenen die niet zijn gekomen hebben zeker
wat gemist” etc. etc. Ook werden door de deelnemers verschillende tips en adviezen aangereikt die
wij als bestuur ter harte zullen nemen.
Na de wandeling van meer dan een uur stond er een
korte rondleiding op het programma in gemeentemuseum Jacob van Horne; voorafgegaan door een
inleiding van de conservator. Ook het bezoek aan
het museum werd door de deelnemers als zeer prettig ervaren. Als afsluiting werd er onder het genot
van een drankje nog volop nagekaart en teruggekeken op een interessante en leerzame avond.
Het bestuur van de BOB wil de heren Cor Vossen
(stadsgids) en John van Cauteren (conservator) hartelijk danken voor hun bijdrage aan deze geslaagde
activiteit.
In de Stadgenoot van december zullen we aandacht
schenken aan de stadsgidsen.
Onderstaand een impressie van de stadswandeling

Helpt u mee!
Met regelmaat informeren wij u bewoners op allerlei manieren.
Dat informeren doen wij via onze website, Facebook, Twitter, brieven en natuurlijk Stadgenoot.
Nu vragen wij u ons te informeren! Op de website
http://www.thesistools.com/web/?id=476385 staat
een enquête. In deze enquête worden vragen gesteld over de leefbaarheid in uw woonomgeving,
over de evenementen in het centrum, uitgaansgebieden, en uw gevoel van veiligheid. Meten is weten.
Hoe in te vullen
Het enquêteformulier kunt u zo vanaf de website
invullen en van daaruit versturen. Als u liever vanaf
papier werkt kunt u het formulier downloaden en
invullen. U moet het dan wel opsturen naar postbus
188, 6000 AD Weert; afgeven kan ook tijdens de
bewonersbijeenkomst van 16 november a.s.
Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Alleen bij
voldoende respons heeft de enquête nut en kunnen wij de resultaten daarvan aan B&W aanbieden,
maar ook zelf aan de slag.
Privacy
De enquête kunt u invullen tot 1 december 2015.
Daarna komt het moment de enquête te laten analyseren. Wij vragen geen persoonlijke gegevens en
uw privacy is dan ook gewaarborgd.
Wij rekenen op uw bijdrage,
daarvoor hartelijk dank.

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

Wetenswaardige informatie en adressen
0495-57500
434800
0495-697900
0900-8844
0800-1881
088-6560600
0800-1682
0800-0233040
06-30591774
0900-8844

Gemeente Weert ( geluidshinder/klachten openbare ruimte
Storing GS en elektriciteit (24 uur per dag bereikbaar)
Punt Welzijn - info@puntwelzijn.nl
Meldpunt Jeugd
Wonen Limburg
Alg. Maatschappelijk Werk
Storing tv (Kabel)
Storing Water
Sinvest (mag enkel worden gebruikt bij ernstige inbreuk op de openbare orde
geluid, overlast ed. tijdens de uitgaansavonden)
Politie. Wijkagent Thijs Moons (Weert-centrum en wijk Fatima)
Thijs.Moons@Limburg-Noord.Politie.nl

Tweeluik - Een blik op het centrum
Joey Engelen
Raadslid VVD Weert

Conny Beenders-van Dooren
Raadslid DUS Weert

De vraag waar we mee moeten beginnen is: hoe kunnen
we de binnenstad van Weert
weer levendig, welvarend
en aantrekkelijk maken? Dit
is een vraagstuk dat al enkele jaren speelt en tevens niet
op een half A4 volledig te
beantwoorden is.

De binnenstad van Weert.
Een bruisend stadshart en de
leefbaarheid.

Van essentieel belang is in ieder geval de samenwerking tussen onder andere ondernemers, pandeigenaren, bewoners en gemeente. Het Pact van de
Binnenstad is hier een uitstekend voorbeeld van. Als
VVD juichen we dit soort initiatieven toe!
Als we kijken naar de opzet van het centrum kunnen
we concluderen dat deze in orde is, compacter zou
overigens wel gewenst zijn. Er zijn allerlei winkels
in veelal historische panden, hiervan is de uitstraling
ontzettend belangrijk. Het aantal zelfstandige ondernemers zorgt voor variatie in het winkelaanbod
en dat trekt mensen aan. Waarom brengen we een
bezoek aan Maastricht of ’s-Hertogenbosch? Omdat het sfeer en gezelligheid uitstraalt! Weert heeft
deze potentie ook. Het gaat tegenwoordig ten slotte allemaal om beleving, we zullen de consument
anno 2015 moeten triggeren.
Ik zou graag namens de VVD in willen zetten op
groen, creativiteit en regelgeving. Gevelbeplanting
neemt weinig ruimte in beslag en laat een winkelstraat er al compleet anders uitzien. De creativiteit
kan terugkomen in bijvoorbeeld Street-Art zoals in
de parkeergarage onder C’wartier. Een stad zonder
creativiteit is een dode stad, dat wil niemand. Ik zou
bijvoorbeeld graag van de ondernemers in Perron C
willen horen hoe zij aankijken tegen de binnenstad
en waar zij de creatieve kansen zien. Geef hen de
ruimte! Alle budgetten voor de binnenstad moeten eens kritisch onder de loep worden genomen
en wellicht eens herschikt worden om efficiënter en
effectiever te werk te gaan.
Als laatste de regelgeving; regels zijn er om te handhaven en daar is dan wel capaciteit voor nodig. De
bewoners en bezoekers moeten zo min mogelijk
overlast ondervinden van de activiteiten in het centrum, hierbij wel in het achterhoofd houdend dat
wonen in het centrum niet altijd in alle rust kan.
De levendigheid is de aorta voor de stad. De regels
mogen er ook niet zijn om ondernemers te pesten.
Ondernemers moeten kunnen doen waar zij goed
in zijn en dat is ondernemen. Niet continu met bureaucratie bezig zijn. Hier ligt nog een uitdaging
voor de gemeente waar de VVD zich voor in blijft
zetten.
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Ik wil beginnen met te zeggen dat er buiten de binnenstad nog een aantal
winkelgebieden binnen de
gemeente Weert liggen die
er echt toe doen en bovenal bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk of het dorp. Vanuit de optiek
van de BOB begrijp ik de vraagstelling om mij te beperken tot het stadshart.
Ik ben positief over de binnenstad en vind het nog altijd de moeite waard om er te zijn. De nieuwe ontwikkelingen in Cwartier noem ik de binnenstad 2.0. anders dan anders, fantastisch toch! “Verblijven” in de
binnenstad zal hoe langer hoe meer toenemen. Kijk
eens naar de toename van de horeca in Weert.
De tijd waarin de panden verhuurd werden tegen elke
denkbare prijs is voorbij. De pandeigenaren zullen hun
huurprijzen moeten herzien. Waarom liggen winkelpanden zo lang leeg. Veranderen van de bestemming
zou een optie kunnen zijn, van winkelen naar wonen.
Er ligt een taak om te investeren in de binnenstad. Dat
zal moeten gebeuren door de samenwerking met alle
betrokken partijen (PACT). De gemeente zal daarbij
vanuit een faciliterende rol moeten participeren.
Daarnaast zal de gemeente snel moeten reageren op
nieuwe ontwikkelingen, lees initiatieven van ondernemers en pandeigenaren. Procedures verkorten is
hier het credo. De aanlooproutes zijn van essentieel
belang: Maaspoort, Dries, Stationsplein, Stationsplein
en Bassin moeten deel gaan uitmaken van kernwinkel
gebied. De bereikbaarheid van de stad is de grootste uitdaging. Het Belgische achterland en de Peelgemeenten liggen binnen handbereik.
Parkeerplaatsen te over. Een proef met gratis parkeren, onder bepaalde voorwaarden, zou ik toejuichen.
Goede fietsverbindingen en voldoende gratis fietsenstallingen en dan bewaakt. Leegstaande panden kunnen worden ingericht als fietsenstalling met mogelijk
een fietsenreparatie dienst.
De leefbaarheid is en blijft belangrijk. Als je een bruisende binnenstad voorstaat zal dat altijd gepaard
gaan met activiteiten. Geluidshinder, troep op straat
of wat dan ook, maak het bespreekbaar. Samenwerken, luisteren naar elkaar en begrip op brengen
voorelkaar daar bereik je het meeste mee. Zonder
toezicht en handhaving lukt het soms niet maar het
moet niet beklemmend werken. De bewoners moeten
de ondernemers de kans geven om te ondernemen en
andersom moeten de ondernemers de bewoners de
kans geven om er te wonen. Niet tegenover elkaar
maar met elkaar. Dit alles vergt heel veel inspanning.
De bereidheid en het vertrouwen om er samen iets
van te maken moet er zijn. Het woord verdraagzaamheid misstaat hier niet.

‘Pro memorie’

Theo Schers
Erfgoedcluster weert

In een eerder bulletin kwam de dodenherdenking
van afgelopen mei al kort ter sprake. Die vindt in
Weert zoals gebruikelijk plaats in of bij de Rumolduskapel, al sinds 1977 de gedachtenisplek voor de
door oorlogsgeweld omgekomen Weerter burgers
en soldaten vanaf de Tweede Wereldoorlog. Na jarenlang in de kapel te hebben plaatsgevonden, is
er enkel jaren geleden gestart met een plechtigheid
buiten. Dit jaar hoorde daar ook de onthulling bij
van twee nieuwe tableaus ter herinnering aan bovengenoemde personen (de oude platen bevinden
zich in de kapel). Die groep slachtoffers is vanwege
de plaatsing van de nieuwe tableaus nog eens extra
onder de loep genomen, wat geresulteerd heeft in
het toevoegen van enkele namen.
Maar wist u dat u, staand bij de kapel, maar een
luttel aantal meters verwijderd bent van graven van
burgers en militairen die door oorlogsgeweld zijn
omgekomen? Op een paar meter van elkaar hebt
u aspecten uit de Weerter geschiedenis van zowel
Eerste - als Tweede Wereldoorlog voor ogen. Misschien dat u nu een licht opgaat en denkt aan de
drie grafzerken van de Engelse vliegers die hier
in op 25 september 1944 werden begraven nadat
hun bommenwerper de 23e was neergestort bij de
Maaseikerweg op Moesel. Dat is juist maar ook links
en rechts daarvan herbergt de voorhof van de begraafplaats aan de Molenpoort twee monumenten
die opgericht zijn voor slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Een zeldzaam gegeven in Nederland.

Rechts is dat het grafmonument voor 54 Franse
vluchtelingen, die tijdens hun verblijf in 1918 in Nederland door ziekte (Spaanse Griep) omkwamen.
Een groot aantal stierf in Weert, de stoffelijke resten van de andere vluchtelingen waren in eerste
instantie overgebracht uit andere Zuid-Nederlandse
gemeenten. De herbegraving vond plaats in 1935.
Korte tijd later werd het monument geplaatst.
Heel bijzonder is ook het grafmonument helemaal
links in de voorhof. Hier vindt u een grafzerk met de
resten van zes Duitse militairen, gestorven in Weert
in november 1918. Zij waren kort daarvoor gewond
bij een ontploffing op het spoorwegemplacement
in Hamont (op weg naar huis nota bene!) en naar
Weert gebracht om verpleegd te worden. Oorspronkelijk waren er zeven slachtoffers maar de resten
van een van hen werden naar Duitsland overgebracht. De grafsteen kwam er in 1936.

Stadsdebat, een korte impressie
7 September jl. heeft het eerste stadsdebat plaatsgevonden voor en door mensen met een hart voor de
Weerter binnenstad. Dit debat is bijgewoond door
ruim zeventig bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren van de Weerter binnenstad. Felix Wigman
(Voorzitter platform Binnenstadmanagement) startte
de avond met een interessant verhaal over trends en
transities van binnenstadmanagement in Nederland.
Raymon Blondel (Beleidsadviseur Gemeente Weert Ruimtelijk Beleid), Nienke van Gerwen (Kwartiermaker Centrummanagement Weert) en Hugo Zontrop
(coördinator Binnenstad Gemeente Weert) zijn vervolgens dieper ingegaan op de kansen en mogelijkheden
die in de Weerter binnenstad aanwezig zijn.
Peter Bouwels (Avondvoorzitter) sloot de avond af met
een discussie tussen sprekers en bezoekers omtrent de
Bedrijveninvesteringszone (BIZ), het toenemend belang van bewoners in de binnenstad en toekomstige
veranderingen in de binnenstad met betrekking tot
veilig, heel en schoon. Het debat, enigszins beperkt
door de tijd, verdient zeker een vervolg.
Meer informatie over dit stadsdebat kunt u vinden op
de website van de Bewoners Organisatie Binnenstad
(BOB). www.bobweert.nl.
Colofon Stadgenoot
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