


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@politie.nl

De BOB en opbouwwerker Jordy Jennen van Punt 
Welzijn zijn op zoek naar bestuurders/voorzitters, 
complexbeheerders of bewonerscomités van complexen 
met een Vereniging van Eigenaren (VvE) in de binnenstad. 
Graag zouden wij met hen in contact willen komen en 
in gesprek raken om erachter te komen of mensen (en 
dan met name ouderen) in hun appartementencomplex 
behoefte hebben aan ontmoeting en/of problemen 
ervaren in en om het huis. Denk aan eenzaamheid, sociale 
controle, hulp bij persoonlijke verzorging of onderhoud 
van fysieke zaken, armoede of gewoon behoefte hebben 
aan ontmoeting met leeftijdsgenoten. En praten over 
VvE- zaken of huurderszaken kan natuurlijk ook. Hoe 
hangt de vlag er momenteel bij in uw complex qua 
leefbaarheid en sociale samenhang? Zijn er bijvoorbeeld 
problemen of heeft u ideeën om bepaalde zaken omtrent 
het voorgenoemde op te lossen of eens uit te proberen?

Dan nodigen wij u graag uit te reageren middels contact 
op te nemen met:
Jordy Jennen
j.jennen@puntwelzijn.nl
06-14282331

Of schrijf een brief naar Postbus 112, 6000 AC Weert t.a.v. 
Jordy Jennen.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 26 maart a.s., graag 
met vermelding van het aantal comité- c.q. bestuursleden 
dat de bijeenkomst wil bijwonen. 

Wanneer u reageert zult u uitgenodigd worden om met 
elkaar in gesprek te gaan. Dit zal gaan over hoe u de 
situatie momenteel beoordeeld, zullen we brainstormen 
over hoe we ideeën of problemen kunnen oppakken om 
vervolgens met elkaar afspraken te maken. De locatie, tijd 
en datum kunnen wij in overleg overeenkomen!

Alvast bedankt en wij hopen u graag te zien en vooral te 
spreken!

Met vriendelijke groet,
Bestuur BOB en Jordy Jennen

Oproep aan besturen van VvE’s, bewonerscomités en complexbeheerders

Jordy Jennen

Beste bewoner van de binnenstad!
Ik zou graag aandacht willen vragen voor het fonds 
burgerinitiatieven van de gemeente Weert. Heeft u een idee 
om de leefbaarheid in de binnenstad te vergroten? Denk 
dan aan bijvoorbeeld het opknappen van een perkje, een 
gezellig samen zijn organiseren of een toneelstuk willen 
uitvoeren voor de ouderen? Wanneer u dus een idee heeft 
om de sociale samenhang te vergroten door elkaar op een 
gezellige wijze te ontmoeten, dan komt u in aanmerking 
voor het fonds burgerinitiatieven. Heeft u hierbij hulp 
nodig? Bijvoorbeeld met het aanvragen, om te kijken of 
het idee past binnen de regels van het fonds of met de 
uitvoering ervan? Neem dan gerust contact met mij op.

Daarnaast ben ik op zoek naar een of meerdere bewoners 
in de binnenstad die samen met mij op het gebied van 
welzijn en leefbaarheid op zoek willen gaan naar ideeën 
of problemen waar bewoners tegenaan lopen. Lijkt dit u 
leuk om te doen? Neem dan ook contact met mij op via 
mail of telefonisch.

Ten slotte zou ik graag een vraag willen stellen aan 
mensen die een dagje ouder zijn. Heeft u hulp nodig op 
het gebied van zorg of welzijn? Denk aan hulp in huis 
of een praatje met leeftijdsgenoten? Neem dan contact 
met mij op en dan kunnen we samen kijken wat we voor 
elkaar kunnen doen.

Mijn contactgegevens zijn:
• E-mail: j.jennen@puntwelzijn.nl
• Telefoon: 06-14282331

Ik hoor graag van u!

Met vriendelijke groet,

Jordy

Fonds burgerinitiatieven van de gemeente Weert

Bullseye Publishing VOF
Maaspoort 24

6001 BP  Weert - The Netherlands
T +31 (0)495 - 76 90 55

info@bullseyepublishing.nl
www.bullseyepublishing.nl

www.bullseyeshop.nl
www.bullseyeshop.be



Raadsverkiezingen in een ver verleden T. Schers
Gemeentearchief Weert

De verkiezingen voor een nieuwe raad naderen met rasse 
schreden. Nou dan weet u het wel wat dat wil zeggen: 
grote koppen die u toelachen vanaf de wervingsaffiches, 
kleurig uitgedoste groepen mensen die u op de wekelijkse 
markt aanklampen en – tegenwoordig ook – de pop-up 
campagnehuizen in panden die leegstaan in de binnenstad. 

Nu bewaart het archief ook een aantal dossiers met 
documenten met betrekking tot de raadsverkiezingen van 
weleer. Het oudste dossier betreft de raadsvergadering 
van 1911, het oudste document daarentegen dateert 
uit 1909 en betreft een heuse redevoering over de 
prestaties van het stadsbestuur. Dat alles met het oog 
op de verkiezingen en gedaan met de nodige kritiek op 
de zittende raadsleden. Daaruit blijkt hoe er in deze tijd 
campagne gevoerd werd. 

Even voor de goede orde: in die tijd was het nog zo dat de 
kiezer (alleen mannen) direct op de kandidaten stemde die 
dan, als hij hoog genoeg in de ranglijst van uitgebrachte 
stemmen kwam, direct in de raad zitting kon nemen. 
Zoals ik al aangaf over de redevoering: in die campagne 
ging het er vaak niet al te lief aan toe. De graag gevolgde 
tactiek was in de eerste plaats gericht om de tegenstander 
‘zwart’ te maken en niet zozeer de eigen, sterke punten 
te etaleren. ‘Weg met de oude candidaten’ is zo’n fraaie 
leus bij de verkiezingen van 1915. En kijkt u maar eens naar 
bijgevoegde illustratie. ‘De intocht van den spekslager’, 
een strooibiljet uit 1913 dat de spot drijft met een van 
de kandidaten, de spekslager die voorgesteld wordt als 
Bacchus gezeten op een ezel. De naam van de persoon 
noemen was niet nodig. Vervolgens heet het Kiest den 
biercandidaat’, eveneens zonder de naam te noemen. Heel 
Weert wist blijkbaar wie bedoeld werden: respectievelijk F. 
Meewis en J. Peeters.

Direct na de Tweede Wereldoorlog bloeiden deze 
‘haatcampagnes’ nog even op toen men vermeende 
kwalijke praktijken tijdens de oorlog van tegenstanders 
aan de kaak stelde. Vanaf de jaren ‘50 ging men in de 
campagne steeds meer uit van de eigen kracht. Ook 
ontstonden de zogenaamde lijsten: de lijst Persoon en 
lijst Smeets om er enkele te noemen. Vervolgens ging het 
ook meer richting de landelijke politieke partijen, eerst 
de PvdA, vervolgens de VVD.

Tot slot nog even dit weetje: pas in 1953 kon men zijn 
stem uitbrengen op een vrouw. Men had de keus uit Truus 
Bots-Mertens, Angela Schute en Doortje Erkens-Schepens. 
Alleen de eerst werd verkozen tot de raad!

De illustraties betreffen documenten uit het 
Gemeentearchief, Aanwinsten Documentatie.

Noot redactie
De redactie van Stadgenoot heeft alle negen politiek partijen gevraagd om een kort artikel te schrijven in relatie 
tot de binnenstad en in het kader van de aanstaande verkiezingen op 21 maart a.s.
De artikelen die de partijen hebben ingezonden zijn integraal geplaatst en vallen buiten de verantwoordelijkheid 
van de redactie. 



Investeren in een gezonder evenementenbeleid
D66 Weert staat voor een bruisende stad, met een 
mooie balans tussen goed wonen, winkelen én een goed 
evenementenbeleid. Wil Weert daadwerkelijk invulling 
geven aan een krachtig evenementenbeleid, dan is er nog 
heel wat winst te halen.

Weert kent grote traditionele publiekstrekkers, zoals 
Vastelaovundj en de stadskermis. Het zijn terechte vaste acts 
op de evenementenkalender, die hun bestaansrecht hebben 
bewezen, juist ook door constante vernieuwing. Andere, 
jaarlijks terugkerende, evenementen zoals de braderie zijn 
na jaren van succes sleets geworden en inmiddels wel toe 
aan een moderne “total make-over”. Deze uitverkoop van 
winkeldochters kent teveel van hetzelfde en biedt weinig 
verrassends. Aan een kerstmarkt en al helemaal aan een 
schaatsbaan moet Weert niet meer wíllen denken. Beter 
een eigen origineel evenement dan een zich repeterende 
slechte kopie wat in andere gemeenten al goed gebeurt. 
Aan de kant van de evenementenorganisaties liggen dus 
beslist nieuwe uitdagingen.

Echter niet alleen aan die kant. Zeker, en zelfs met name, 
vanuit het gemeentelijk apparaat kunnen zaken beter. 
Organisatoren (- in spe) klagen vaak over de traagheid 
van reacties en besluiten. Ook is er irritatie over de 
terugkerende en vaak onnodig grote papierwinkel die 
vergunningaanvraag heet. 

Ondernemers, maar ook enthousiaste particulieren die met 
nieuwe en uitdagende initiatieven komen en daarmee hun 

nek uit willen steken moeten met 
applaus begroet en op de schouders 
binnen gehaald worden. 

Kansrijke nieuwe initiatieven 
moeten door de gemeente 
facilitair ondersteund 
worden en daar hoort 
uiteraard ook een 
potje geld bij. Voor 
niks gaat de zon op. 
Een bruisende stad 
worden kost iets 
meer.

Patrick van Olffen

Lijst 6 nummer 11 
Kandidaat D66

Liberale visie, lokaal maatwerk
Weert is een stad waar schoon, heel en veilig de norm is. De 
historische binnenstad heeft een hoge belevingswaarde. 
Door nieuwe initiatieven wordt de binnenstad meer divers, 
sterker en de sociale samenhang groter. Optimistisch en 
liberaal. Doen. 

Wendy van Eijk

Fractievoorzitter VVD Weert
Lijst 3, nummer 2

Wat hebben wij gedaan? 
• La Cour Bleue en het Stationskwartier zijn opgeleverd
• kantoren zijn omgevormd tot woningen
• er is een BIZ opgericht voor vastgoedeigenaren en 

winkeliers
• achteraf betaald parkeren is ingevoerd
• onnodige regels zijn geschrapt 
• centrummanagement is geprofessionaliseerd
• het historische karakter is teruggebracht 
• toegangswegen zijn opgeknapt
• het Stadspark wordt opnieuw ingericht
• het historische pand Markt 7 wordt gerenoveerd

Wat gaan wij doen?
• het aantal BOA’s wordt uitgebreid
• er wordt een preventie- en handhavingsplan opgesteld 

om ergernissen aan te pakken
• meer woningen voor starters en ouderen
• parkeren in garages wordt aantrekkelijker, straat 

parkeren wordt ontmoedigd
• het gebied rondom het oude stadhuis aan de Beekstraat 

wordt her-ontwikkeld
• wij pakken het probleem van leegstand aan
• bewaakte fietsenstalling en oplaadpunten voor e-bikes
• wij brengen monumenten terug in hun oorspronkelijke 

staat
• de historie komt terug in het Muntcomplex
• op markante plekken in de singelring komen de 

grachten terug
• woningen voor alle doelgroepen op Beekpoort

VVD

WEERTER
VVD

DE

D66 Weert



SP
Met gratis parkeren en grote landelijke of internationale 
ketens gaan we de binnenstad van Weert niet redden. 
Sterker nog, de lokale ‘ambachtelijke’ ondernemer maakt 
met een uniek assortiment een stad als Weert interessant 
om te bezoeken! Als stad kunnen we juist kijken naar 
onze unieke kwaliteiten en deze nog verder uitbouwen! 

Voorzieningen in onze binnenstad zijn van onschatbare 
waarde voor bezoekers, inwoners en ondernemers. In 2014 
stond het voortbestaan van de bewaakte fietsenstalling 
aan de Hegstraat ter discussie. Met maar liefst 3.000 
handtekeningen wist ik dit te voorkomen. Daarnaast 
hebben we met de jongerenafdeling van de SP, ROOD 
ervoor gezorgd dat er extra fietsrekken werden geplaatst. 

Zwerfafval van uitgaanspubliek wat veelal na het 
weekend blijft liggen, vormt een doorn in het oog van 
menig Weertenaar. En er mag beter worden gehandhaafd 
op fietsen door de binnenstad. We moeten gaan voor 
een brede samenwerking met winkeliers, bewoners, het 
theater, het museum en het kerkbestuur. De gemeente moet 

regels zo eenvoudig mogelijk 
maken, zodat ondernemers 
kunnen ondernemen, 
bezoekers kunnen genieten 
en bewoners prettig kunnen 
wonen. En om de leegstand 
terug te dringen kunnen we 
leegstaande winkelpanden 
in de aanloopstraten 
ombouwen tot woonruimten. 
Het wiel hoeft niet altijd 
opnieuw uitgevonden te 
worden.

Ibrahim Doslu 

SP Weert

CDA
Beste stadgenoten,
Mijn naam is Jasper Heesakkers, 34 jaar, geboren en 
getogen in Weert en woonachtig aan de Beekpoort. Sinds 
2010 ben ik actief voor het CDA en vanaf 2016 mag ik me 
inzetten als raadslid. Als nummer 3 van het CDA ben ik uw 
kandidaat voor de binnenstad. Ik vind het belangrijk dat 
mensen een bijdrage leveren aan de wereld om hen heen. 
Daarom zet ik me in voor diverse verenigingen, waaronder 
VV de Rogstaekers en Harmonie St. Joseph Weert-Zuid. 

De verkiezingen zijn in aantocht en alle partijen 
presenteren hun ideeën. Ook ons programma staat er vol 
mee. Zo willen we het (groen)onderhoud en de stoepen 
verbeteren. Maar ik zal u de verdere opsomming besparen, 
want uiteindelijk wil iedereen een bruisende binnenstad 
waar het goed wonen, werken en verblijven is. Daarom vind 
ik het veel interessanter om na te denken over wat voor 

samenleving we willen. Wat mij betreft is dat een sterke 
samenleving waar iedereen zich veilig, thuis en beschermd 
voelt. Een samenleving, 
waar respect en omzien naar 
elkaar de norm is. Daarbij kies 
ik voor een politiek die de 
problemen aanpakt in plaats 
van uitvergroot. Spreekt u dit 
aan? Denk dan aan mij op 21 
maart!

Jasper Heesakkers

CDA Weert
Lijst 2, nummer 3
jasper.heesakkers@gmail.com

Weert Lokaal
De binnenstad heeft altijd al een zekere aantrekkingskracht 
gehad op bewoners, bezoekers en ondernemers. Alleen de 
functie van de binnenstad is de laatste jaren veranderd. 
Tegenwoordig is er een grote behoefte is aan beleving en 
ontspanning bij alle partijen.

Om hier gehoor aan te geven zou je volgens mij beter 
moeten kijken naar hoe de stad gebruikt wordt. Zo worden 
onze singels veel gebruikt om te wandelen, maar nodigen 
ze daar niet echt toe uit. Met een nieuw singelplan waar 
aandacht is voor groen, cultuur, sport en spel zoals Weert 
Lokaal al eerder voorgesteld heeft zou je een nieuwe 
aantrekkingskracht voor de stad creëren. Dat zou je door 
kunnen trekken naar de binnenstad, met meer aandacht 
voor ontmoeting en gezelligheid in de openbare ruimte.  

Als evenementen organisator heb ik in 30 jaar tijd veel 
voorbij zien komen. Mijn conclusie is dat vrijwel alle par-
tijen het meest enthousiast worden van kwalitatief goed 

georganiseerde evenementen 
waarbij lokale ondernemers 
samenwerken met partij-
en om samen tot een groot 
evenement te komen. Denk 
bijvoorbeeld aan het Cultu-
reel Lint wat een groot succes 
was. Zo zouden we meer eve-
nementen moeten opzetten! 
Als je dat samen doet met de 
bewoners van de binnenstad 
en ondernemers met duidelij-
ke afspraken en verwachtin-
gen, dan komen de mooiste 
samenwerkingen tot bloei!  

Marienel Engelen 

Lijst 1 nummer 5

Jasper
Heesakkers 3



PVW
De Partij voor Weert (PVW) staat voor een bruisende 
binnenstad. DWZ dat de stad gedragen moet worden door 
de gevestigde ondernemers en ondersteund moet worden 
door de gemeente en niet andersom. De ondernemers 
zitten vol ideeën en worden vaak geremd door regels en 
/ of vergunningen van de gemeente. Daar moet een halt 
aan komen. De Weerter ondernemers zijn inventief genoeg 
en kunnen en willen in onze ogen daar een invulling aan 
geven. De PVW vindt dat er (voorlopig) een stop moet 
komen aan de geldverslindende stadsvernieuwing zoals het 
stationsplein en het nieuwe gemeentehuis. Vergunningen 
voor terras en uitstallingmogelijkheden moeten 
vereenvoudigd worden en eerder verleend. Dát brengt 
gezelligheid en bruisende activiteiten naar de stad. Onze 
maatschappij is een consumptiemaatschappij geworden, 
dáár moet op worden ingespeeld, dát trekt mensen naar 
de stad. Waar geconsumeerd wordt, wordt ook gewinkeld 

en dat brengt automatisch 
een volle stad en winkels tot 
gevolg. Handhaving in relatie 
tot de leefbaarheid in de 
binnenstad moet samen met de 
bewoners, de bewonersmoeten 
inspraak kunnen krijgen in de 
activiteiten en evenementen 
in de binnenstad tot op zekere 
hoogte. Het is immers hun 
woon en leefgebied. De BOB 
zou daar een mooie rol in 
kunnen spelen in samenspraak 
met de vergunningverlener en 
handhaving.

Frank van den Boogaert

Nummer 2
Partij voor Weert

PvdA
Voor de PvdA Weert is het belangrijk dat iedereen in 
een leefbare buurt kan wonen, zo ook bewoners van de 
binnenstad. Leefbaarheid omvat alle aspecten van het 
leven: wonen, (buiten) spelen, (verkeers)veiligheid, sociale 
veiligheid, samenleven, voorzieningen en zorg.

Wonen in de binnenstad brengt natuurlijk voordelen met 
zich mee, maar ook een aantal nadelen. Het is daarom 
belangrijk dat bewoners weer zeggenschap krijgen over 
hun eigen leefgebied, dat zij kunnen meedenken en 
meebeslissen over zaken die hen direct aangaan. Geef 
inwoners ruimte om eigen initiatieven in de binnenstad 
te ontplooien: burgerinitiatieven blijven van burgers en 
worden niet door de gemeente overgenomen!

Bij het maken van het veiligheidsbeleid en de uitvoering 
hiervan moeten de binnenstadbewoners worden betrok-
ken: zij zijn immers de ogen en de oren en weten wat er 
speelt! Betrek bewoners bij het sfeervoller maken van het 
centrum en investeer als gemeente in het levendiger maken 

van het winkelcentrum 
door bijvoorbeeld her-
bestemming.

Daarnaast zet de PvdA 
Weert in op een strikter 
handhavingsbeleid door 
de gemeentelijke BOA’s. 
Waar handhavend op-
getreden moet worden, 
is dit het uitgangspunt. 
Indien dit niet mogelijk 
is vanwege een tekort 
aan mensen is uitbrei-
ding van het aantal 
FTE’s een optie.

Fanida Kadra
PvdA Weert
Lijst 5,  nummer 3

Juist495
Mijn naam is Nicole Hansen-Kamphuis. Ik heb me 
aangesloten bij Juist495 vanwege mijn liefde voor Weert 
en haar binnenstad. Samen met mijn man woon ik met 
veel plezier midden in het centrum. Ik ben trotse moeder 
en oma van in totaal drie geweldige meiden en door mijn 
huwelijk heb ik nog twee bonuszonen.

Mensen kennen me misschien van Valora Style by Stultiens. 
Voordat ik ruimte gaf aan mijn ondernemerskwaliteiten, 
heb ik elf jaar bij de gemeente Weert gewerkt en daarvoor 
bij de gemeente Deurne. Ook was ik eerder al actief in de 
lokale politiek. Het openbare bestuur heeft voor mij dan 
ook weinig geheimen. 

Het is mijn overtuiging dat Weert meer te bieden heeft 
dan dat wat aan de oppervlakte zichtbaar is. Ik zie het als 
een uitdaging om juist dat aan het licht te brengen. We 
wonen in een stad met een sterke identiteit en betrokken 
mensen; een stad waarin veel aandacht is voor groen, 
voor sfeer, cultuur, leefbaarheid en onderscheidende 

bedrijven. Het is de hoogste tijd dat alle Weertenaren dit 
inzien en we gezamenlijk de handen ineen slaan voor de 
ontwikkeling en vitaliteit van onze stad.

Juist voor jou wil ik me vol 
energie inzetten voor een 
bruisend Weert, waar het goed 
wonen, werken en leven is.

Voor het uitgebreide verkie-
zingsprogramma verwijs ik  jul-
lie graag naar www.juist495.nl 

Wij zijn Juist495, 
juist voor jou! 

Nicole Hansen-Kamphuis

Juist495
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GENOEG GEPRAAT OVER DE BINNENSTAD !  
 

TIJD VOOR DADEN ! 

Rob 
van Dooren 

Eric 
Mertens 

Wij doen wél wat we beloven:  
• Het        van de stad moet kloppen ! 

• Een voor iedereen toegankelijke binnenstad; dus 
ook voor mensen met een handicap ! 

• Extra investeringen in het centrum en ruim baan 
voor de ondernemers ! 

• Géén verhoging van de parkeertarieven en 3 uur 
gratis parkeren in de Beekstraatgarage ! 

 

KIES VOOR WEERT - KIES VOOR DUS - LIJST 7 

DUS TIJD VOOR 
De Ultieme Samenwerking: 

een onafhankelijke politieke beweging 
met        voor een leefbare en levendige binnenstad 

Nieuws vanuit de gemeente! Werner Mertens
Gemeente Weert

De binnenstad wordt groener
De gemeente gaat op diverse plekken in de binnenstad 
meer groen aanbrengen om sfeer en gezelligheid te 
verbeteren. De investering in groen, spelaanleiding en 
zitbanken draagt bij aan de ambitie van Weert als groenste 
stad, welke uitnodigt en aangenaam is om te vertoeven. 
In het najaar is in de Beekstraat nieuw groen aangebracht. 
Nu zijn de Korenmarkt, Oud Kerkhof, Maasstraat, 
Paradijsstraatje, Kromstraat en Walburgpassage aan de 
beurt.

Op de Korenmarkt is een uitbreiding van fietsparkeren, 
hagen en bloeiende planten voorzien. De uitbreiding van 
het fietsparkeren moet meer mensen met de fiets naar de 
binnenstad lokken. De uitbreiding van dit fietsparkeren 
wordt aangekleed met wintergroene hagen. Rondom de 
bomen worden plantvakken aangebracht met bloeiende 
vaste planten. Vooraan op de Korenmarkt – Markt wordt 
een plek ingericht voor een speeltoestel. 

In de Maasstraat en het Oud Kerkhof komen enkel 
nieuwe bomen. De bomen, knotlindes zoals die reeds 
in de Maasstraat staan, dragen bij tot vergroening 
en versterking van het historische karakter. In de 
steegjes, Paradijsstraatje en Kromstraat, worden hagen 
aangebracht tegen de gevel.
Rondom het parkeerterrein van de Walburgpassage 
worden hagen en leibomen aangebracht.
 
Naast meer groen in de binnenstad worden de betonnen 
zitbanken in de binnenstad verder voorzien van een 
houten bekleding voor meer zitcomfort.
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Weert

Mededeling BOB
26 november Bewoners bijeenkomst BOB. Locatie volgt.

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 de hinder heeft plaatsgevonden. 

géén afval
naast de container

De meeste mensen zetten geen afval
naast de container! Gewoon schoon!

Bewoners Organisatie Binnenstad

BOB vraagt om uw mening!
Het draaien van centrale muziek in centrum, zeker tijdens 
de Sinterklaas en Kerstperiode, is bevorderlijk voor de 
sfeer in het centrum. 
Volgens onderzoekers dragen geluid (en ook licht) bij 
aan het zintuigelijk stimuleren van bezoekers en het 
bevorderen van de koopstromen (Molenaar,2014). Het is 
volgens de onderzoeker aan te bevelen om het gehele 
jaar door het gezellig te maken met achtergrondmuziek. 
Dit bevordert de beleving in het centrum en de 
achtergrondmuziek bevordert mogelijk ook het 
koopgedrag. Dat is positief voor de ondernemers.   
Wat de onderzoeker niet noemt is dat er in het centrum 
ook mensen wonen, waarvan niet iedereen zit te 
wachten op permanente muziek en mogelijk reclame 
boodschappen.

Momenteel onderzoekt het bestuur van de BIZ-vastgoed 
– vertegenwoordigd in het Centrummanagement Weert– 
of achtergrondmuziek in het centrum te realiseren is. 
De BOB die ook zitting heeft in het CMW is niet op 
voorhand tegen, maar wil wel actief betrokken worden bij 
de uitvoering: aangaande het geluidsvolume, tijdstippen 
en wel of geen reclameboodschappen. 

Het economisch c.q. ondernemersbelang dient hand 
in hand te gaan met leefbaarheid voor de bewoners 
woonachtig in het promenadegebied. Centrumbewoners 

zijn een relevante economische factor. Het creëren van 
draagvlak bij u is dan ook vanzelfsprekend.

Graag hebben wij antwoord op de onderstaande 
vragen:
1.  Vindt u het leuk als er tijdens de winkelopenstelling 

achtergrondmuziek wordt gedraaid? 
2.  Vindt u dat achtergrondmuziek alleen tijdens speciale 

of sfeervolle periodes –bv. kerst– mag worden gespeeld 
of het hele jaar door?

3.  Mogen er wel of geen reclameboodschappen worden 
uitgezonden?

4.  Als de achtergrondmuziek ook echt achtergrondmuziek 
is qua geluidsniveau en de muziekkeuze niet 
schreeuwerig is maakt dat achtergrondmuziek voor u 
acceptabel?

5.  U vindt u dat er al genoeg omgevingsgeluid is en bent 
permanent tegen?

Wij stellen uw reactie op onze vragen zeer op prijs. 
Uw  antwoorden kunt u kort en bondig mailen naar:
info@bobweert.nl  

Ps. U krijgt op uw mail aan ons over dit thema geen antwoord of 
bevestiging. Uiteraard nemen wij uw reacties mee in het overleg 
met het CMW. 


