
Meerdere malen heeft u als bewoner de BOB bena-
derd met betrekking tot de overlast die de onder-
grondse vuilcontainers veroorzaken in het centrum. 
Het gaat hierbij om het storten van bedrijfsaval in 
de containers en het afval plaatsen naast de con-
tainers.

De BOB heeft regelmatig deze problematiek voor-
gelegd aan de gemeente. De eerste maal op 2 ja-
nuari 2014 per brief aan het college waar wij niet 
alleen verzoeken om handhavend op te treden, 
maar ook adviseren om over te gaan op een vul-
graadmeetsysteem, in samenhang met een werkend 
toegangscontrolesysteem. Deze slimme systemen 
kunnen vulling van de containers meten en indien 
de container een bepaalde vulgraad heeft bereikt, 
hiervan een melding maken voor de planning. De 
planning krijgt op deze manier door welke contai-
ners er geleegd moeten gaan worden. Het systeem 
heeft meerdere voordelen, milieutechnische en qua 
efficiëntie.

Op onze bewonersvergadering van maandag 16 
november jl. hebben wij u verteld dat wij opnieuw 
een gesprek aangaan met de gemeente. Wij zouden 
u op de hoogte stellen van het resultaat; en als er 
geen oplossing in het verschiet zou liggen, willen 
wij als bestuur ook niet langer energie steken in dit 
dossier.

Op donderdag 19 november heeft dat gesprek 
tussen bestuursleden van de BOB en de gemeente 
plaatsgevonden. Het was een constructief gesprek. 

Wat gaat er gebeuren. De reinigingsdienst Weert - 
zoals deze dienst na de privatisering heet - en de 
gemeente zijn aan de slag gegaan om de onder-
grondse containers te voorzien van het hierboven 
beschreven systeem van vulgraadmeting. Tegelijker-
tijd worden de paslezers daar waar nodig aangepast 
of vervangen zodat iedere locatie wordt afgesloten. 
Om omloop van passen tegen te gaan komen er 
“white listen” in de containers zodat oneigenlijk 
gebruik tot een minimum wordt beperkt.
Dit proces zal mogelijk nog op het einde van dit jaar 
operationeel zijn. 

Wij hopen als bestuur van de BOB dat hiermee een 
deel van de problematiek wordt opgelost. Hele-
maal uitsluiten is onmogelijk en omdat het hier om 
een milieudelict gaat, gaat de politie waar moge-
lijk handhavend optreden. Voorafgaand gaat de 
gemeente bij de ondernemers langs om te kijken 
wie wel een en wie geen vergunning heeft. De BOB 
doet echter een beroep op zowel de ondernemers 
in de binnenstad als op de bewoners om er samen 
voor te zorgen dat onze binnenstad ook de schoon-
ste stad blijft.

Bestuur BOB
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Misschien hebt u ze al eens aan het werk gezien of 
misschien behoorde u wel tot die groep van onge-
veer 20 BOB-leden die met stadsgids Cor Vossen een 
centrumwandeling hebben gemaakt. 
De 9 stadsgidsen die samen de Stichting Stadsgid-
sen Regio Weert vormen timmeren behoorlijk aan 
de weg. Voortgekomen uit de Weerter afdeling van 
de VVV leidt de Stichting Stadsgidsen Regio Weert 
nu al 7 jaar een zelfstandig bestaan. Het aantal 
deelnemers aan de activiteiten van de stadsgidsen 
groeit gestaag en al dan niet met andere partijen 
zoals het City-management en de back-office van 
de VVV werken de stadsgidsen aan het ontwikkelen 
van nieuwe activiteiten. Wat dat laatste betreft rei-
ken de ambities verder dan het verzorgen van cen-
trumwandelingen. Zo werd in het kader van Weert 
600 jaar stad in 2014 een fraai, met foto’s verluch-
tigd boekje uitgegeven met de beschrijving van een 
“Weert 600” stadswandeling. Dit jaar werden onder 
de titel “Rondje Weert” 3 fietsroutes uitgezet. Een 
boekje met de eerste fietsroute - “Rondje Weert”, 
een fietstocht langs beschermde dorps- en stadsge-
zichten - is eind april van dit jaar verschenen en op 
de vooravond van Open Monumentendag 2015 ver-
schijnt een boekje met twee routes langs kapellen 
en wegkruisen.

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
0800-1881 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 Loven (Weert-centrum en wijk Fatima)
 thijs.loven@politiee.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

Omdat de stadsgidsen, als onderdeel van de cen-
trumwandelingen, desgewenst ook een korte ron-
deleiding in de Sint Martinuskerk verzorgen hebben 
zij enige maanden geleden ook een boekje over de 
Sint Martinuskerk uitgegeven. Dit is tegen x 5 uit-
sluitend bij de stadsgidsen of achter in de kerk, bij 
de toezichthouders, verkrijgbaar. 
Tot het standaardpakket van de gidsen behoren 12 
zogenaamde open wandelingen, die tijdig in de 
locale media en op de website van de stadsgidsen 
worden aangekondigd en die, tenzij anders aange-
geven,  vanaf de Sint Martinuskerk starten. Groepen 
kunnen themawandelingen boeken, zoals 

• centrumwandelingen met het accent op
 historische aspecten, architectuur,
 beeldende elementen of het Beekstraatkwartier;
• Fatimawandelingen;
• Biestwandelingen, 
• Urnenveldwandelingen;
• Culinaire wandelingen;
• Een fotospeurtocht onder de naam Weert
 in detail.

Door de verscheidenheid, qua achtergrond, van 
de stadsgidsen is het mogelijk om zoveel mogelijk 
tegemoet te komen aan bijzondere wensen en zo-
doende een wandeling “op maat” te verzorgen. 
Meer weten?
Kijk op de website www.stadsgidsenweert.nl
of neem contact op met info@stadsgidsenweert.nl
of 06-24 40 39 51.

Stadsgidsen Weert: van vele markten thuis

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 evene-
menten 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.  
Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Alleen bij voldoen-
de 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 februari 2016. 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. 



Beste ‘Stadgenoten’, ik 
wil mij even aan u voor-
stellen. Ik ben Thijs Lo-
ven, waarnemend wijk-
agent voor het gebied 
Weert-Centrum en de aan-
grenzende woonwijken 
Fatima, de ‘heiligen-
buurt’ en het gebied tus-
sen de Vogelsbleek en  
Maaspoort.  
Het komende jaar neem ik de taken van wijk-
agent Thijs Moons deels over en ben ik 
voor u het aanspreekpunt in de wijk. 

In “de Stadgenoot’ van januari 2015 heeft wijk-
agent Thijs Moons uitgebreid beschreven welke 
taken een wijkagent heeft en met welke partners 
wordt samengewerkt. 
Momenteel wordt middels burgerparticipatie flink 
geïnvesteerd in een nog veiligere leef- en werkom-
geving. Met name het terugdringen van woningin-
braken en diefstallen heeft prioriteit. Ook de politie 
maakt capaciteit vrij om meer grip op deze crimi-
naliteit te krijgen. Regionaal zijn woninginbraken-
teams opgezet en op de basiseenheden zijn dage-
lijks extra mensen met deze vorm van criminaliteit 
aan het werk. De resultaten tonen aan dat we op de 
goede weg zijn. 
Op gebied van preventie valt nog extra winst te 
halen. Een middel dat in de wijk zeer goed functi-
oneert, is het gebruik van Whatsapp-groepen. Bur-
gers die zijn aangesloten houden hun buurt extra in 
het oog en waarschuwen politie en deelnemers bij 
heterdaad situaties en verdachte omstandigheden.

Kennismaking
Het opzetten van een Whatsapp project is een bur 
ger initiatief met ondersteuning van de gemeente 
en politie. Woonwijken met een Whats-app groep 
worden voor inbrekers minder aantrekkelijk om 
hun slag te slaan. In de Heiligenbuurt is de app-
groep al enige tijd actief en zijn na Whatsapp-mel-
dingen verdachte personen aangesproken en zelfs 
aanhoudingen verricht.
Naast verhoging van de pakkans geeft het project 
ook een hoger veiligheidsgevoel en wordt de saam-
horigheid in de buurt bevorderd. Op de laatste le-
denbijeenkomst van de BOB heb ik informatie ge-
geven over de mogelijkheden van deze vorm van 
buurtpreventie. Het bestuur van de BOB wil zich 
inzetten om ook in uw wijk een app-groep op te 
zetten. Ik wil hier samen met de gemeente Weert 
graag in ondersteunen.

Tijdens mijn werkzaamheden zal ik zoveel moge-
lijk in de wijk aanwezig zijn, vaak te voet of met 
de fiets. Heeft u een vraag of wilt u iets medede-
len, schroom niet om mij aan te spreken. Heeft u in-
formatie over criminaliteit in de wijk, bijvoorbeeld 
over een hennepkwekerij of adressen van helers, en 
wilt u anoniem blijven, meld dit bij Meld Misdaad 
Anoniem, telefoon  0800-7000. U anonimiteit is  ge-
waarborgd en als wijkagent kan ik een vervolgon-
derzoek instellen. Wilt u mij mailen of bellen, ik ben 
te bereiken via:
e-mail: thijs.loven@politie.nl
Telefonisch:  0900-8844

Interesse in de werkzaamheden van de politie Weert. 
Volg ons op Instagram, Twitter @politieweert of op 
de facebookpagina van de politie Weert

Vanaf januari 2016 zal 
Lizette Aarts, werkzaam 
als welzijnswerker voor 
het Centrum bij Punt 
Welzijn, elke donderdag-
middag van 13:00-16:00
uur in het C-Kwartier in 
de glazen ruimte zitting 
nemen (begane grond 
bij uitgang C-Kwartier, 
Beekstraat 54) om be-
woners te woord te 
staan, signalen samen 
op te pakken en bewo-
ners van het Centrum te ondersteunen bij ideeën 
voor hun Centrum.
Als welzijnswerker voor het Centrum ondersteunt 
zij de BOB; deze zal dan ook regelmatig aansluiten 
op deze middag.
Loop dus eens binnen, de koffie staat voor u klaar!
 
Met vriendelijke groet,
Lizette Aarts -  welzijnswerker Punt Welzijn
Tel: 06-25314015

Toekomstplan voor Weert
De toekomst van Weert-Midden
In 2016 stellen de gemeente Weert en Wonen Lim-
burg samen een  toekomstplan voor Weert- Midden 
op. Dit gaat over de wijken Biest, Binnenstad, Fati-
ma, Groenewoud en Leuken. In dit plan kijken we 
wat er moet gebeuren om te zorgen dat u prettig 
kunt blijven wonen in de wijk.

Waarom een toekomstplan?
De wereld om ons heen verandert snel. Er komen 
steeds meer ouderen. Het aantal kinderen/jonge-
ren vermindert. De overheid trekt zich steeds meer 
terug en legt een grotere verantwoordelijkheid en 
meer taken bij de inwoners. Hoe houden we samen 
de wijken leefbaar en hoe bereiden we de wijken 
voor op de toekomst? Winkels, buurthuizen, scho-
len en bijvoorbeeld sportlocaties staan ter discussie 
door leegstand, teruglopende inkomsten en stijgen-
de kosten. Dat is de reden dat we een toekomstplan 
gaan maken voor het stadsdeel Weert-Midden.

Wilt u meedenken?
Een toekomstplan voor uw wijk maken we niet 
alleen. Dit willen we graag samen met bewoners 
doen. Samen kijken we vooruit en bepalen we hoe 
uw wijk ook in de toekomst aantrekkelijk blijft. Wilt 
u meedenken? Dan kunt u zich aanmelden bij de 
BOB via e-mail adres info@bobweert.nl. 
U ontvangt dan in januari 2016 een bericht van ons 
met de datum wanneer we van start gaan. 

met de wijkagent



Afgelopen 16 november j.l. heeft de jaarlijkse be-
wonersbijeenkomst plaatsgevonden voor de Weer-
ter binnenstad, het werkgebied van de BOB. Mede 
door de grote opkomst van binnenstadbewoners en 
interessante gastsprekers is deze avond een groot 
succes geworden. Tijdens deze avond belichtte spre-
ker Bart Maes (eigenaar communicatiebureau Artis) 
de visie van Het Land van Antje en de toegevoegde 
waarde hiervan voor de Weerter Binnenstad. Het 
onlangs geopende Antje van de Statie maakt hier 
onderdeel van uit en fungeerde als locatie van deze 
bewonersbijeenkomst. 

Dat betrokkenheid van de bewoners niet 
alleen van belang is voor de BOB zelf be-
wijst de nieuwe wijkagent Thijs Loven die 
oppert een groepsapp voor de Weerter 
binnenstad te introduceren om buurtbe-
woners met elkaar in contact te brengen 
en de veiligheid daarmee te vergroten. 

De avond is afgesloten met het bespre-
ken van de “Wieërter Stadsmoor”. Deze 
Stadsmoor geeft een overzicht weer van 
verbeterpunten en tips voor onze binnen-
stad omtrent de thema’s schoon, veilig en 
heel, samengesteld door de aanwezigen.
Oplossingen voor het fietsen op de pro-
menade, verkeersonduidelijkheden op het

Stationsplein, ondergrondse afvalcontainers en 
hondenpoep op straat zijn uitvoerig besproken en 
wij houden u dan ook graag op de hoogte over mo-
gelijke ontwikkelen omtrent deze onderwerpen. 
Positieve feedback die de BOB op deze Stadsmoor 
heeft mogen ontvangen is de toegevoegde waarde 
van onze communicatieplatformen zoals de STAD-
GENOOT, de BOB website en onze facebookpagina 
waarop wij bewoners op de hoogte houden van 
nieuws en ontwikkelingen over onze mooie binnen-
stad. In 2016 zetten wij dit dan ook graag voort!

Colofon Stadgenoot
Info Bewoners Organisatie Binnenstad - Weert (BOB)
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Het bestuur van de BOB is dringend op zoek naar 
nieuwe bestuursleden met name voor de verster-
king van het dagelijkse bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, pen-
ningmeester en secretaris. 
Onder serieuze belangstellenden kunnen / worden 
in onderling overleg taken en functies verdeeld.

Het besturen leuk vinden is natuurlijk een eerste 
vereiste. Daarnaast moet men de binnenstad een 
warm hart toedragen en belangstelling hebben 
voor het wel en wee van de binnenstad.
Om onderling feedback te kunnen geven is een 
brede maatschappelijke betrokkenheid voor het 
centrum noodzakelijk. Belangstelling hebben voor 
de leefbaarheidsaspecten van zowel bewoners als 
ondernemers in het centrum, maar ook voor de ge-
meentelijke en of politieke keuzes die t.a.v. het cen-
trum worden gemaakt, weliswaar binnen de doel-
stelling van de BOB, is een must.   

Heeft u belangstelling om op een andere wijze iets 
voor de BOB te kunnen betekenen horen wij dat na-
tuurlijk graag. 
U kunt contact opnemen met de voorzitter dhr. 
Leon Bouwels: Info@bobweert.nl.

Onze doelen
De BOB heeft als doel het behartigen van belangen 
van de bewoners van de binnenstad van Weert. Drie 
thema’s staan centraal: Schoon, heel en (sociale)vei-
lig. Daarnaast probeert de BOB de bewoners zoveel 
mogelijk te informeren over evenementen en pro-
jecten in de binnenstad. 

Gevraagd nieuwe collega’s Het bestuur wil intermediair zijn tussen de bewo-
ners en de Gemeente, maar is daarbij afhankelijk 
van goodwill van de gemeentelijke diensten. Het 
bestuur van de BOB bestaat uit vrijwilligers met hart 
voor de binnenstad van Weert.

De BOB neemt deel aan
• KVO:  Keurmerk Veilig Ondernemen, overleg met
 Centrum Management Weert en ondernemers.
• KVU:  Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, Horecaoverleg.
• Kwartaaloverleg vergunningen. Evenementen, 
 vergunningen, planning.
• Kermis: overleg en evaluatie over de kermis.
• MijnStraatJouwStraat:  Werkgroep bestaande uit
 de wijk en dorpsraden, gemeente Weert, Politie,
 PUNT Welzijn en Wonen Limburg o.b.v. de input
 van de burgers.
• CMW: Centrummanagement Weert (Bestuursfunctie). 

Klankbordgroepen: Aan deze projecten wordt deel-
genomen als deze binnen de genoemde thema‘s 
passen, of een informatief doel dienen.

Doet u mee!

Evaluatie bewonersbijeenkomst


