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Kermis Weert; kermis maken we samen!
Voorstellen
Aangenaam! Mijn naam is Marja van Pol, geboren
en getogen in Montfort. Sinds 1 februari 2015 ben
ik als kermiscoördinator van Kermis Weert een nieuwe uitdaging aangegaan.
Een klein beetje meer over mij: samen met mijn
vriend en twee kinderen woon ik in Waldfeucht
Haaren. Dat is net over de Nederlandse grens in
Duitsland. Al heel wat jaren ben ik werkzaam bij de
gemeente Weert. Sinds 2015 bij de kermisorganisatie; ‘een vak apart’.
Ook ik wil me graag aan jullie voorstellen. Mijn
naam is Roel van der Heijde en ik ben een ‘echte
Wieërter jong’. Ik ben geboren in de wijk Boshoven
en woon momenteel samen met mijn vriendin en
zoontje in Molenakker.
Sinds april van dit jaar ben ik als kermiscoördinator aangesloten bij de kermisorganisatie van Weert
Kermis. Fantastisch om dit Weerter evenement, dat
ik al van kinds af aan met veel plezier bezoek, nu
mag organiseren!
Weert Kermis
De Kermis in Weert is het grootste evenement van
Weert en staat in de top 3 van kermissen in Nederland. De kermis is een echt volksfeest waar mensen ieder jaar naar uitkijken. De sfeer is prettig en
overal zie je blije gezichten. Kermis in Weert is voor
veel mensen een reünie; een moment om familie en
vrienden nog eens te treffen.
Het organiseren van kermis Weert is echt een megaproject. Achter de schermen wordt er het hele jaar
aan gewerkt, waarbij kwaliteit en betaalbaarheid
voorop staan. De selectie van de attracties, verpachtingen, indelingen, veiligheidsplannen, promotie,
administratie, maar ook contacten met de bewoners
van de binnenstad, ondernemers en de horeca zijn
belangrijk. Het is een hele eer om dit voor Weert te
mogen doen.
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Vernieuwingen
In 2016 zijn een aantal vernieuwingen en veranderingen ingevoerd. Zo hebben we actief social media
ingezet. Vaste standplaatsen voor attracties kregen
met kleine wijzigingen te maken. Op het gebied van
veiligheid werd behalve cameratoezicht voor het
eerst ook crowdmanagement toegepast. Hierover
hebben we na de kermis uitgebreid geëvalueerd.
Deze evaluatie gebruiken we als leerschool voor de
komende jaren.
Toekomst
Tegenwoordig telt de kermis ongeveer 140 attracties, die zijn verdeeld over 7 pleinen. Het is belangrijk dat de kermisexploitanten hun brood kunnen
verdienen, daar moet je als kermisorganisatie rekening mee houden. Ook voor de horeca en ondernemers in de binnenstad is de kermis een belangrijke
inkomstenbron. De grootste uitdaging is om met
alle partijen Kermis Weert te promoten. Samen zorgen we ervoor dat Weert op de kaart staat.
“We hopen jullie natuurlijk allemaal te zien op
onze Wieërter kermis, de gezelligste van Nederland.
Ik wens jullie veel plezier!”

Marja van Pol ( links ) met wethouder Geert Gabriels en
de trotse exploitanten die in 2016 een jury prijs hebben
gewonnen.
de website:
Facebook:
per mail:
Twitter:
per post:

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

Een duurzame binnenstad, waar het fijn wonen, werken,
recreëren en ondernemen is.
In Weert liggen verleden en heden dicht bij elkaar. De
gemeente en de partners in de binnenstad hebben de
ambitie de (cultuur)historie in Weert meer zichtbaar te
maken. D66 steunt dit van harte. Weert heeft een rijk verleden, waar we trots op mogen zijn. Door het verleden te
ontsluiten en te verbinden met een duurzame toekomst,
krijgt Weert binnenstad waar het fijn wonen, werken, recreëren en ondernemen is.
Weert heeft een vriendelijke, gemoedelijke oude binnenstad waarin de komende jaren het wonen en recreëren
steeds belangrijker wordt naast – vanzelfsprekend – werken en winkelen. Dit stelt andere eisen aan de binnenstad. Inwoners die wonen in een groene omgeving waarderen de leefbaarheid in hun straat met een hoog cijfer.
In een duurzame stad leven vogels, vlinders, bijen en kleine zoogdieren.
In ons toekomstbeeld kiest D66 voor een groene stad. Een
stad die zich ontwikkelt tot een voorbeeld voor de regio
waar duurzaamheid en milieu hoog op de agenda staan.
Een stad die zich duidelijk onderscheidt en daarmee aantrekkelijk wordt om te wonen, verblijven en te ondernemen. Een stad met een heldere visie op duurzaamheid.
Concrete voorstellen:
• D66 wil vergroenen. Meer bomen, groen voor tegels,
groene gevels, maar ook stadslandbouw, stadstuinen
en groene dagen. Het zorgt voor een verbetering van
de leefbaarheid en beleving in de stad. Groen versterkt
bovendien het historische karakter van de binnenstad.

Mag ik me even voorstellen?
Hallo allemaal,
Als nieuwe opbouwwerker binnen Punt Welzijn in Weert
wil ik me graag aan jullie voorstellen!

Een stad die naast historie een duurzame toekomst hoog
in het vaandel heeft staan trekt gezinnen, jongeren, ouderen en ondernemers aan, die zich thuis voelen in een
innovatieve omgeving en die daaraan een bijdrage willen
leveren. Het houdt de stad Weert nu en in de toekomst
vitaal.

Uiteraard zullen interesses, belangen, opvattingen en
ideeën overlappen en soms botsen, maar dit maakt het
werk voor mij spannend, dynamisch, interessant en leuk.
Met plezier en met de ogen en oren open sta ik graag in
het werk.

Wetenswaardige informatie en adressen

0900-8844

raadslid D66

• D66 wil dat bewoners die zelf initiatief nemen voor
meer groen in de stad worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld door zelfbeheer van een stuk openbare ruimte
nabij de woning;
• D66 wil implementatie van meer natuurlijke materialen
en objecten in de binnenstad en gebruik van duurzame
energie zoals zonne-energie.
• D66 wil meer aandacht en ruimte voor voetgangers en
fietsers in de binnenstad. Meer stallingen, meer oplaadpunten voor elektrische fietsen. De bewaakte fietsenstalling keert terug.
• D66 wil geluidsoverlast terugdringen. Bijvoorbeeld
door het bewust creëren van groene stilteplekken in de
drukke stad, maar ook door het consequent gebruiken
van stil asfalt.
• D66 wil sport en bewegen in de stad. We willen speelmogelijkheden voor kinderen, sportmogelijkheden
voor ouderen, maar bijvoorbeeld ook een veilige route
om te joggen.

Mijn naam is Jordy Jennen, ben 30 jaar oud en woon samen met mijn vriendin Inge in Geleen. Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners aansluiting kunnen vinden bij elkaar, bij organisaties binnen of buiten de buurt
en bij (lokale) overheden. Deze wijze van in verbinding
staan met elkaar vind ik optimaal voor buurtbewoners
om mee te kunnen doen in de buurt en om invloed te
kunnen uitoefenen op de directe leefomgeving. Vraaggericht werken waar het kan en aanbodgericht werken
waar het moet vind ik een belangrijke balans om in mijn
werk mee te nemen. Waar mijn hart van gaat branden is
het versterken van het teamgevoel, het ‘wij’ en ‘samen’,
met daarin respect en ruimte om een individu te zijn zodat mensen hiervan kunnen genieten.

0495-57500
434800
0495-697900
0900-8844
0800-1881
088-6560600
0800-1682
0800-0233040
06-30591774

Jeffreye Vossen

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 Loven (Weert-centrum en wijk Fatima)
thijs.loven@politiee.nl

Mijn contactgegevens zijn:
• E-mail: j.jennen@puntwelzijn.nl
• Telefoon: 06-14282331
Ik verheug me om aan de slag te
gaan en zie jullie graag terug in
Weert!
Met vriendelijke groet,
Jordy

Felicitatie
Het bestuur van de BOB
feliciteert burgemeester
Jos Heijmans met zijn
herbenoeming en wensen
hem veel succes bij het
uitoefenen van zijn
werkzaamheden.

Groen en cultuur(historie): versterker van de binnenstad!
Groen en cultuur doen verwonderen!
Soms loop je in steden rond die anders zijn dan andere
steden. Je kijkt om je heen en je kunt genieten omdat
je mooie dingen ziet of hoort. Je kunt bijvoorbeeld genieten van een mooie schildering, een mooi optreden
op straat (bijv. muziek, theater of dans). Je ziet mooie
monumentale gebouwen met interessante cultuurhistorische verhalen, mooie bomen, geurende bloemen en
terrassen of bankjes. Het mooiste is dat je verrast wordt
en dat je met een fijn gevoel om je heen kijkt! Misschien
iets te utopisch beschreven maar toch kan dit gerealiseerd
worden door te investeren in groen en cultuur in je stad!
Helaas kan niet altijd alles maar er gebeurt toch een en
ander op het vlak van cultuur en groen in Weert.
Als voorbeeld kunnen we het Raphaëlpad nemen. Een
klein plein, dat de afgelopen jaren steeds meer tot leven
is gekomen. Er zijn verschillende bloeiende planten, verschillende kleuren rozen, blauwe regen, fruitbomen en
frambozenstruiken aangeplant. Daarnaast staat er een
mooi en opvallend bijenhotel en is er een watertappunt
aangelegd waar inwoners gratis hun flesje met water
kunnen vullen. Dit alles maakt het plein meteen een stuk
gezelliger en aantrekkelijker! Prachtig resultaat, weinig
onderhoud nodig, niet duur, zeer waardevol en mooi!
Tegelijkertijd goed voor insecten zoals bijen en vlinders.
Nog meer pluktuinen, vlindertuinen en bloemenidylles
zouden de stad nóg mooier kunnen maken! Gezien de
vele aanvragen voor de actie “gratis fruitbomen en bessenstruiken” leeft dit thema in Weert. Ook de hanging
baskets verfraaien de Weerter binnenstad sinds jaren!
Dan is er aan dit plein ook nog een oude school (Hoogh
Weert) omgetoverd tot nieuw theater: Theater de Huiskamer. Bandjes, try-outs, jazz, heerlijk buiten zitten in de
zomer en nog veel meer. Verschillende concepten op het
gebied van podiumkunsten worden er getest en mensen
vanuit de hele regio weten dit theater inmiddels te vinden. Dit hadden we nog niet in Weert en wat een aanwinst is dit theater voor de stad! Hoe diverser het culturele aanbod in je stad is, hoe diverser je publiek dat dit
aanbod bezoekt. Meer aanbod, meer bezoekers (ook van
buiten de regio), nieuwe bezoekers, reclame voor je stad,
altijd wat te doen; dit alles leidt tot meer ontmoetingen
en “je ergens thuis voelen”!

Oproep Netwerkbijeenkomst
Bent u bestuurder van een vereniging van eigenaren (VvE)
in het centrum van Weert en u hebt belangstelling voor
alles wat in het centrum gebeurt. U wilt graag de andere
VvE- bestuurders in het centrum eens ontmoeten om uw
ervaring als bestuurder te delen.
Schrijf u dan in voor de netwerkbijeenkomst om in een
informele sfeer kennis te maken met de andere bestuurders.
Het centrum is het kloppend hart van de Weert. Weert
toont ambitie en wil dit hart blijvend laten kloppen. Dat
blijkt wel uit de projecten, mede mogelijk gemaakt door
de Provincie, die onlangs in de gemeenteraad zijn behandeld.
Bij veel van de plannen is de gemeente initiator, maar
samen met andere particuliere initiatiefnemers en het
Centrum Management Weert (waarin de BOB ook is vertegenwoordigd).
Met deze onderwerpen: het besturen van een VvE en het
delen van ervaring, en de ambities ten aanzien van de
binnenstad, is er genoeg om over te praten.
Inventarisatie
Omdat het bestuur van de BOB als organisator vooraf wil
checken of er voldoende belangstelling is, kunt u uw VvEaanmelden via info@bobweert.nl of postbus 188, 6000 AD
Weert. S.v.p. graag voor 19 juni a.s.

Geert Gabriëls
Wethouder Weert Lokaal

Je wordt verrast door hetgeen er gebeurt en voor jong
en oud is er aanbod! Ook op dit gebied gebeurt er van
alles in Weert. Een ander goed voorbeeld is Cwartier. Een
gebouw vol met ateliers, startende ondernemers, restaurantjes, evenementen (breakdance wedstrijd en Funday
Market) en met een nieuw uiterlijk. Ook een broedplaats
van bedrijvigheid en ideeënrijkdom in Weert! Deze creativiteit is nodig om nieuwe (ook jonge) mensen te trekken
of in je stad te houden! Denk verder ook aan Perron C; de
creatieve ondernemers, die in kassen op de eerste verdieping van Cwartier hun kantoren hebben en bruisen van
de ideeën.
Onder andere het Rick, de Bibliotheek, het Munttheater,
de (cultuurhistorische) verhalen, monumenten en de vele
evenementen vormen samen met de inwoners, de ondernemers en bezoekers van de stad de ziel van de stad. Haal
cultuur(historie) weg uit je stad en je verliest je identiteit,
trots en gevoel dat je er hebt als je er rondloopt. Daarom
is het ook van belang dat we onze culturele instellingen,
evenementen en verhalen nog meer zichtbaar maken en
nog meer met elkaar verbinden! We hebben zó veel! Dit
alles is ook de reden dat het Gemeentemuseum sterker
gemaakt wordt dan dat het nu is. Het gebouw is schitterend en karakteristiek en ligt centraal in de stad. Het
wordt echter te weinig gebruikt door de inwoners en bezoekers en dat is jammer. In de toekomst zullen er meerdere activiteiten, verhalen en verbindingen ontstaan vanuit dit Rijksmonument naar buiten toe. Het gebouw zal
vaker gebruikt worden maar het zal de stad ook inhoud
geven door cultuurhistorische verbindingen te leggen en
verhalen te vertellen. Dit alles geeft de stad nog meer inhoud en trots!
Er zijn natuurlijk nog veel meer groene en culturele
initiatieven in onze (binnen)stad die ik nu niet genoemd
heb. Nog meer aandacht voor cultuur en groen kan zoals
hierboven beschreven tot nog meer beleving leiden. Op
dit vlak zijn we gezamenlijk goed bezig maar natuurlijk
nog lang niet klaar!

Netwerkbijeenkomst: Maandag 11 september,
inloop vanaf 19.00 uur. locatie: De SooS.
Informatie volgt na aanmelding.
Graag onder vermelding van:
Naam VvE / Adres en postcode VvE / E-mailadres
Telefoon / Aantal deelnemende bestuursleden.
Bestuur BOB

Vooraankondiging
Op 27 november vindt de jaarlijkse bewonersbijeenkomst
plaats van de BOB. U als bewoners en ontvangers van
STADGENOOT bent van harte welkom.
Programma:
Wethouder Frans van Eersel over de Visie op de binnenstad. Hij geeft uitleg over het convenant dat gesloten is
met de Provincie.
Centrummanager Paul Kooij verhaalt over de actualiteiten in het centrum met betrekking tot evenementen, BIZactiviteiten enz.
Verder kunt u vragen stellen aan het bestuur van de BOB
en enkele ambtenaren over zaken als schoon, heel en veilig.
Inloop vanaf 19.00u.
Locatie: Golden Tulip Hotel Weert

Kennismaking

Op 8 maart jl. heb ik kennis mogen maken met de bestuursleden van de wijk- en dorpsraden, ook met BOB. We
hebben een heel boeiend en constructief overleg gehad
met elkaar. Eén van de belangrijkste vragen die aan de
orde kwam was de (toekomstige) rol van de gemeente
en van de wijk-en dorpsraden en de relatie daar tussen.
We zijn op zoek gegaan naar een gezamenlijke richting
op hoofdlijnen, waarbij is aangemerkt dat wijk- en dorps-

Foto: Irene van Well

Om te beginnen zal ik me aan
u voorstellen. Ik ben Martijn
van den Heuvel, de nieuwe
wethouder van de gemeente
Weert namens Weert Lokaal, de
opvolger van Harrie Litjens. Mijn
portefeuille bestaat uit financiën,
openbaar gebied, groen, participatiewet, sociale zaken, burgerparticipatie en wijk-en dorpsraden. In mijn eerste drie maanden
zijn al belangrijke besluiten genomen. Een aantal besluiten
licht ik hieronder toe. Het gaat specifiek om de onderwerpen: relatie tussen gemeente en wijk- en dorpsraden, de
stedelijke ontwikkeling en het fonds burgerinitiatieven.

raden logischerwijs van elkaar verschillen. De uitwerking
van deze verkenning wordt in het volgend overleg, in
april, besproken.
Ondertussen zijn ook boeiende plannen gepresenteerd
over het versterken van de binnenstad. Het college van
B&W wil 6,5 miljoen investeren in de binnenstad, waarvan
ruim 3 miljoen subsidie van de Provincie. Het uitvoeringsprogramma is in maart voorgelegd aan de gemeenteraad.
Wat staat er onder andere te gebeuren? Meer aandacht
voor cultuurhistorie, verfraaien van de binnenstad en tegelijkertijd streven naar een klimaatbestendige stad door
verdere vergroening en aanbrengen van watervoorzieningen en betere faciliteiten voor de fietsende bezoeker
van de binnenstad.
Verder wil ik graag het fonds burgerinitiatieven onder uw
aandacht brengen. De criteria voor dit fonds zijn in maart
vastgesteld door de gemeenteraad. Dit fonds wordt gebruikt om vernieuwende, unieke initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen waarbij de inwoners zelf actief zijn. Mocht u een initiatief hebben dat voldoet aan de
criteria en u zoekt daarbij ondersteuning, dien dan een
verzoek in bij de gemeente. We zullen de criteria en de
uitwerking daarvan op korte termijn communiceren met
alle inwoners van Weert.

Melden geluidshinder
http://www.weert.nl/(71049)-Melding-openbare-ruimte.html
Melding openbare ruimte
U hebt in de openbare ruimte iets gezien dat uw aandacht heeft getrokken? Misschien ligt er ergens afval, is
een trottoirtegel kapot of heeft u opmerkingen op het
groenonderhoud? Voor al deze zaken kunt u een melding
doen via de link hieronder.
Voor spoedeisende klachten (zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, stankoverlast en dergelijke) kunt u het beste de milieuklachtentelefoon bellen, tel. (0495) 575 000.
Dit nummer is ook buiten kantooruren bereikbaar.
NB. Het bestuur van de BOB adviseert u dit nummer consequent en herhaaldelijk te bellen indien er sprake is van
geluidsoverlast.
Daarnaast is het raadzaam ook een schriftelijke klacht in
te dienen. Geef daarbij aan wanneer (datum / tijd) en
door wat voor hinder heeft plaatsgevonden.
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De meeste mensen zetten geen afval
naast de container! Gewoon schoon!
Bewoners Organisatie Binnenstad
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Mededeling van de wijkagent
Beste wijkbewoners
In de periode januari-mei in Centrum en Fatima, een woninginbraak (Drehmanstraat) en een insluiping (Wilhelminasingel). Vorig jaar in dezelfde periode was het acht keer
prijs.
De lijn van daling in woninginbraken zet hiermee door en
dat is een prachtig resultaat.
Er zijn in het centrum wel vrij veel fietsendiefstallen. Komt
u in de stad en bent u getuige van een fietsendiefstal, bel
meteen 112. Vorige week zijn twee keer verdachten aangehouden door alerte getuigen. Melden werkt.
Thijs Loven
Wijkagent
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Weert
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Impressie van een centrumschouw
op dinsdag 17 april 2017
De Bewoners Organisatie Binnenstad houdt tweemaal per
jaar een schouw in de binnenstad. De schouw (voorjaar en
een in de winter) wordt ondersteund door ambtenaren
van de afdelingen openbare ruimte, groen en reinigingsdienst. Daarvoor onze hartelijke dank.
De algemene indruk tijdens de schouw was dat het centrum er prima bij ligt, met her en der nog enkele aandachtspunten, wensen en bedenkingen. Hieronder een
korte impressie.
Stationsstraat
De openbare vuilcontainers waren behoorlijk beplakt
met stickers. De BOB heeft gevraagd deze stickers snel te
verwijderen, omdat dit uitnodigt om door te gaan met
plakken; nog los van de verloedering dat dit met zich
meebrengt.
Stationsplein
De herstelwerkzaamheden op het plein zijn uitgevoerd.
Wel blijven er nog een aantal aandachtspunten bestaan.
Met namen het in het wild weg parkeren van fietsen aan
de St. Maartenslaan, en rond uit irritant is het stallen van
fietsen naast de ingang van het station. Naar aanleiding
van de slechte verlichting aan de St. Maartenslaan is toegezegd dit te verbeteren. De plantpiramides bij Antje om
het parkeren van auto’s te voorkomen werken goed, wel
heeft de BOB verzocht om onder de ijzeren onderstellen
beschermstroken te leggen om roestvorming op de natuursteen te voorkomen.
Bult Verheggen
De bestrating ligt al (te) lang schots en scheef evenals de
goten voor de afwatering.
Dat heeft nu aandacht van de gemeente en er zijn noodreparaties uitgevoerd. Zodra de goten besteld zijn wordt
de bult gerepareerd.
Langstraat promenade
Hier zijn recent een aantal reparaties uitgevoerd.
De nieuwe plantenbakken staan er prima bij. Evenals de
hardstenen zitelementen met rugleuning zijn een verbetering.
Van Berlostraat
Ook hier zijn recentelijk reparaties aan de promenade uitgevoerd. Het groen in de nieuwe bakken en zitelementen
- mede mogelijk gemaakt door de BIZ-vastgoed - staan er
prima bij.
De Nieuwe Markt
De nieuwe groenelementen tevens zitelement staan zijn
een aanwinst.
Alleen de natuursteen bij de fontein ligt al geruime tijd
los. Dat komt door het intensief berijden van het plein
door vrachtauto’s en de evenementen die plaatsvinden.
De Markt (Wij hebben geen oude Markt)
De markt ziet er na de laatste opknapbeurt prima uit.
De extra voorzieningen voor het stallen van fietsen wordt
mogelijk volgend jaar uitgevoerd. De BOB vindt het al jarenlang wenselijk dat de weekmarkt op dit plein beter
wordt ingedeeld.
Beekstraat
De Beekstraat is een hopeloos geval, dat wat de betrating
betreft. De uitstraling is mede daardoor slecht. In 2018
krijgt deze promenade een welverdiende opknapbeurt.
Ondernemers hebben daar lang op gewacht. Mogelijk
worden de ondergrondse vuilcontainers verplaatst.

Peter van Akkerveken

Kasteelsplein
Dit parkeerplein gaat een groenere uitstraling krijgen.
Samen met de gemeente en de Rabobank is het idee ontstaan om rondom het kunstwerk - nabij de parkeergarage
van de bank - meer groen aan te brengen
De Oelemarkt
Tijdens de schouw lag het er schoon bij en dat is weleens
anders. De ondernemers aan het plein en de gemeente
is er veel aangelegen om dit plein schoon te houden. Na
evenementen of drukke weekenden kan het weleens
slecht worden schoongemaakt of laat. Het heeft voortdurend de aandacht van de ondernemers aldaar, ook wenselijk daar dit plein ook de entree naar de binnenstad is.
Vergroening of andere zaken zoals overkappingen is door
de aard en gebruik van het plein niet mogelijk.
Hoogstraat promenade
Op deze promenade verdienen de zitbanken aandacht
en moeten her en der worden hersteld. Wat meer groen
in deze straat zou een mooie aanvulling zijn, evenals het
door de vastgoedeigenaren beter onderhouden van hun
leegstaande panden.
Maasstraat promenade
Recent zijn hier veel reparaties aan de bestrating uitgevoerd. De zitelementen worden nog vervangen door
hardhoutenlatten. De steegjes die recent zijn opgeknapt
- door de BIZ-vastgoed - maken een mooie en verzorgde
indruk.
De Maaspoort
Deze mooie en toegankelijke winkelstraat is hard toe aan
renovatie. De trottoirs liggen schots en scheef bij als gevolg van de aanleg van glasvezel. De plantvakken zijn volgens de BOB aan vervanging toe. Voorkomen moet worden dat deze winkelstraat verpaupert. De BOB krijgt met
regelmaat klachten over geluidsoverlast en te hard rijden.
Wellicht is het een idee om de weg te asfalteren waardoor de geluidshinder afneemt. Met verkeersremmende
maatregelen (geen drempels) wordt het geluid minder
en de straat veiliger. Kortom. De Maaspoort is een straat
die aandacht verdient en tevens de belangrijke toegangspoort is naar de binnenstad.

STADGENOTEN aan het woord
Wonen in de binnenstad
Door: Theo Martens, geboren in Brabant - bijna 40 jaar
wonend in Limburg.
De Nieuwe Markt: dit plein is aangelegd als evenementenplein, maar wordt daarvoor te weinig gebruikt.
Voor mij mag er eigenlijk 365 dagen iets te doen zijn; als
het om 22u maar afgelopen is. En naw nie mauwen de gi
nie, de gi goe, en enkele keer tot 24u.
Het gaat mij overigens niet alleen om dit plein, maar als je
ergens iets voor bestemt moet je het daarvoor gebruiken.
Het voetgangersgebied is er niet voor scheurende brommers en quads.
Ik zou willen pleiten voor een kleiner voetgangersgebied,
maar daar waar dat wel een voetgangersgebied is ook
streng handhaven. Ook het neerkwakken van fietsen is
hinderlijk voor andere gebruikers.
Brommer of snorscooter, dat zou niet moeten mogen en
is doormiddel van een eenvoudig bord aan te geven. Overigens zou ik er geen bezwaar tegen hebben als elektroscooters worden behandeld als zijnde fietsen.
Een parkeerterrein is om te parkeren en niet om vuilnis
te dumpen en te skaten, een trappenhuis is om van de
ene naar de andere etage te komen en niet om er wiet
te gebruiken of te zeiken. In de Ursulinen-garage is dat
tegenwoordig normaal, ook in de avonduren. Waar blijft
het toezicht? De oprijplaatsen voor onze mensen met een
beperking zijn geen skateramp, evenals graffiti en het na
1 dag al kromgetrokken verwijsbord een doorn in het oog
zijn.
Als een bezoeker c.q. toerist het centrum inloopt of rijdt
is een eerste indruk alles bepalend. De fietsen naast de
ingang van het station is zo een van de voorbeelden. Wij
zouden de Weerter binnenstad weer eens gewoon met
de bezem moeten schoonvegen. Klinkt ouderwets, maar
biedt werkgelegenheid en een stukje sociale controle.
Daarnaast heeft onze Bennie, dagelijks lopende in het
centrum met een grote stadsstofzuiger achter zich aanslepend, er een aantal collega’s bij. Natuurlijk kunnen gebruikers van benedenverdiepingen –veelal winkels– zelf
ook letterlijk hun eigen straatje c.q. portiek schoonvegen. Persoonlijk vindt ik dat er teveel aan reclameborden
staan. Het ziet er zelfs naar uit dat de gemeente dit nog
meer gaat verruimen.
Hoe hoog zou de fijnstof in het centrum zijn? Daar zou
ik graag eens metingen van zien. Het terugdringen van
het toenemende verkeer - van o.a. meerassige vrachtauto’s die alles kapot rijden - op promenades, kan daar een
bijdragen aan leveren. Alhoewel, her en der groeit mos in
het centrum, op zichzelf al een goede indicator voor de
luchtkwaliteit is. Lekker laten groeien en vooral doorgaan
met vergroening van de binnenstad.
De laad- en losplaats aan de Wilhelminasingel bij de HEMA
wordt vaak in de avond gebruikt als parkeerplaats, ladenen lossen vindt dan op de vreemdste plekken plaats. Dat
is overigens het geval op vrijwel alle laad- en losplaatsen,
met of zonder onderbord.
Resume. Bovenstaande is een opsomming van zaken die in
mijn ogen beter of anders zouden kunnen.
Vergroening en duurzaamheidsmaatregelen in het centrum
mogen van mij versneld door gaan. Ook mogen er meer
evenementen plaatsvinden, maar vooral kwalitatief betere
evenementen. Evenementen brengen leven in de brouwerij.
Wil het centrum geen vrijplaats worden van fietsers, brommers, quads, vrachtverkeer en misbaksels, dan moet er voldoende handhavingscapaciteit aanwezig zijn.

Maar ondanks enkele kritische noten mijnerzijds is het
centrum van Weert een place to be. Wij hebben professionele cultuurinstellingen, bieb, bioscoop, beiaard en zelfs
een top honderdmonument zijnde de Sint Martinuskerk.
Daar naast zijn er nog veel overblijfselen uit het verleden van de stad. De fine fleur in de stad zijn onze lokale
ondernemers. Dat samen met de kwaliteitshoreca en de
gezellige terrasjes maakt reizen overbodig. Of om met
Plinius de Oudere te spreken “Wij maken grote reizen om
dingen te zien waarop wij in onze woonplaats geen acht
slaan”.

Speelvoorzieningen
Door: Hub Kremers (oud voorzitter BOB)
Profeten worden zelden of nooit erkend in eigen land.
Profeten zijn echter geduldig. Uiteindelijk smaken ze het
genoegen dat hun stelling wordt omarmd.
Dat geldt ook voor de BOB (Belangrijkste Onderzoeker
Behoeften)
In 2013 presenteerde de BewonersOrganisatieBinnenstad
de Wijkanalyse.
Een rapport over met een uitgebreide enquête onder inwoners, ondernemers en bezoekers van aan de Weerter
binnenstad. Dat rapport werd op 23 januari 2014 aangeboden aan burgemeester dhr. Jos Heijmans.
Eén van de onderwerpen was de speelvoorzieningen in
het centrum.
Speelvoorzieningen waren/ zijn een groot gemis in de
binnenstad. Dat bleekt uit de meerdere enquêtes.
Zelfs 98 % van de bewoners vonden dat de voorzieningen zeer slecht tot matig waren en gaven daar een cijfer
5,4 aan. De reden zou kunnen zijn dat er meer ouderen
wonen in het centrum van Weert dan jongeren – in de
leeftijd van 45 tot 64 jaar 22% en 65 jaar en ouder 48%.
Toch wordt in de enquête voor zowel bewoners, bezoekers alsmede ondernemers aangegeven dat er nauwelijks
tot geen speelgelegenheden zijn in het centrum, en dat
dit als een gemis wordt ervaren.
Niet alleen de bewoners, maar ook de ondernemers hebben hier profijt van. Ouders met jonge kinderen zullen
eerder naar de binnenstad komen wanneer hun kinderen
hier ook vertier hebben, aldus het rapport.
De BOB vond dat de uitkomst niet genegeerd kon worden.
Vervolgens rees de vraag wie hiervoor het best kon worden ingeschakeld. Meest logische is natuurlijk dat als je
iets voor de jeugd wil, de jeugd moet vragen. Er werd
contact opgenomen met het College en Philip van Horne
Scholengemeenschap.
Beide scholengemeenschappen waren enthousiast en beschouwden dit als een prachtige opdracht voor het Technasium. In januari 2014 werden door de BOB als voorbereiding op het project een tweetal presentaties gegeven
op de scholen.
De scholieren kregen de opdracht de jeugd te interviewen en speeltoestellen te ontwerpen voor in de binnenstad, maar wel verplaatsbare elementen t.b.v. evenementen. Full speed gingen de leerlingen aan de slag, het werd
zelfs een ontwerpwedstrijd.
Diverse ontwerpen werden gemaakt, beoordeeld en op
de Nieuwe Markt werd een proefopstelling gemaakt.
Resume. De wens van de gemeenteraad van Weert op
19 april 2017 voor speeltoestellen in de binnenstad van
Weert in overleg met de “gebruikers” is drie jaar geleden
al in vervulling gegaan.

