
Markten bestaan al zo lang als mensen handel hebben 
bedreven. Ruim tienduizend jaar geleden dus met de 
Neolithische Revolutie. Het woord markt is afgeleid 
van het Latijnse woord mercatus, wat markt en handel 
betekent. In het centrum vindt de weekmarkt op zaterdag 
plaats.

DUS Weert heeft een enquête over de weekmarkt 
gehouden, met daarop volgend een dialoogavond. Al bij 
al een prima initiatief. 

Want het gaat niet zo goed met de weekmarkt. 
Bezoekersaantallen lopen terug en omzetten dalen. 
Bovendien zien de markthandelaren hun publiek ook nog 
eens vergrijzen; nog los van het feit dat er weinig jonge 
mensen kiezen voor de ambulante handel. 
De slogan dat je gulden toch echt een daalder waard is, 
vindt de consument die op zoek is naar koopjes en lage 
prijzen niet vanzelfsprekend meer op de weekmarkt. De 
weekmarkt moet om, en daarom komt de enquête van 
DUS Weert, aangeboden in aan Wethouder Tessa Geelen, 
niets te vroeg. 

De BOB heeft de enquête ook mogen ontvangen en bij het 
lezen daarvan zien we enkele tegengestelde belangen. 
Maar het belangrijkste is wel dat iedereen van mening 
is dat er iets moet gebeuren. Maar hoe…  Hier ligt een 
zware taak voor de wethouder om tussen alle belangen 
te balanceren. 

Wat zou er zoal moeten gebeuren
•	 Het	verplaatsen	van	de	weekmarkt.
•	 Een	 meer	 divers	 aanbod	 of	 juist	 specialisatie	

(bijvoorbeeld streekproducten of vers maaltijden). De 
branchering van de markt, waarbij er op wordt gelet 
dat een markt een zo breed mogelijk assortiment heeft, 
maar ook gekeken wordt naar bijvoorbeeld aankleding 
van de markt en markttijden (bijvoorbeeld de markt tot 
12:00 uur zoals dat in de enquête naar voren kwam). 
De consument heeft, al met al, steeds minder redenen 
om de weekmarkt te bezoeken en ziet het aantal 
alternatieven (lange openingstijden in de winkel, `s 
avonds en op zondag open, online shoppen) almaar 
toenemen. 

•	 Het	stimuleren	van	ondernemerschap	en	samenwerking	
met binnenstadondernemers c.q. het CMW, dit kan een 
positieve bijdragen leveren aan de weekmarkt die op 
de zaterdag sfeerbepalend is. 

De bestuurlijke vraag 
Moet de weekmarkt in handen blijven van de gemeente 
(marktmeester) of geprivatiseerd worden, of gaan de 
gezamenlijke marktondernemers zelf het initiatief nemen? 
Het is dan wel van belang dat de marktcommissie (waarin 
ook het CMW en gemeente zitting in moet hebben) gaat 
functioneren en in tegenstelling tot voorheen ook met 
haar	eigen	achterban	frequent	communiceert.	Een	selectie	
criteria voor de commissieleden en voor de ondernemers 
die toegang willen hebben op de weekmarkt is gewenst. 
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Een	 nieuw	marktconcept	 kan	 een	 beter	 en	meer	 divers	
aanbod, een kwalitatieve plus sfeervolle presentatie 
mogelijk maken. Daarbij hoort een gezamenlijke 
promotie en een hoger serviceniveau. De weekmarkt 
opereert als één bedrijf. 

Dat wil zeggen 
Geen enkele kraam verkoopt er hetzelfde, iedere 
marktdag is er een verrassing met proeverijen, 
kinderattracties, muziek en altijd een paar bijzondere 
standhouders. Service is belangrijk en dat uit zich in overal 
mobiel kunnen pinnen, aantrekkelijke kramen en goede 
prijsinformatie. De Marktmeester wordt marktmanager 
en runt het totale bedrijf. Het kan in Weert; maar nú wel 
met alle neuzen die dezelfde kant op wijzen; flexibel en 
gericht op samenwerking. 

Heeft u ook een mening over de weekmarkt, laat het 
horen via de site van de BOB www. Bobweert.nl

Belangrijke telefoonnummers
0495-57500			 Gemeente	Weert	(geluidshinder/klachten openbare ruimte) 
0800-9009					 Enexis	storing	Gas	en	elektriciteit	(24 uur per dag bereikbaar) 
0900-8844					 Meldpunt	overlast	Jeugd
088-3850800	 Wonen	Limburg
043-30909					 WML	storing	
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

Jordy Jennen

Vorig jaar heb ik mezelf kort aan u voorgesteld en onder 
andere iets verteld over het Fonds Burgerinitiatieven 
van de gemeente Weert. Ook hoop ik dat door onze 
gezamenlijke inzet ouderen in de binnenstad elkaar 
beter en sneller kunnen vinden wanneer zij hieraan 
behoefte hebben. Als opbouwwerker in de binnenstad 
van	 Punt	 Welzijn	 kan	 ik	 het	 initiatief	 van	 de	 BOB	 om	
inloopspreekuren te organiseren, alleen maar toejuichen!

In	het	kort	richt	Punt	Welzijn	zich	op	de	volgende	zaken;	
•	 opbouwwerk	(buurt-	en	wijkgericht	werken),	
•	 jongerenwerk,	
•	 opgroeiondersteuning,	
•	 vrijwilligers	en	verenigingen,	
•	mantelzorgondersteuning,	
•	 vluchtelingenwerk,
•	 sport	en	gezonde	leefstijl.	
Ook vragen over accommodaties (buurtcentrum Moesel 
en het Keenterhart) willen wij graag beantwoorden. Ons 
motto: iedereen is kansrijk, kan en mag meedoen! U dus 
ook!

Mocht u dus een vraag hebben aan ons stel deze dan 
gerust tijdens de inloop. Dit kan een individuele vraag 
zijn, maar ook een vraag vanuit een groep. Ook buiten de 
inlopen kunt u contact met mij opnemen:
•	 Telefoon:	06-14282331
•	 E-mail:	j.jennen@puntwelzijn.nl

Hopelijk tot ziens!

Hallo

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
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Tussen geluidshinder en geluidsoverlast zit een groot 
verschil. Geluidshinder is subjectief. De een vindt het 
geluid van een grasmaaier hinderlijk, de ander heeft er 
geen last van. In de wijken ondervindt men vaak meerdere 
vormen van geluidshinder, zeker in de zomermaanden. 

In het centrum is dat niet anders, het is drukker 
dan normaal, zowel ’s avonds als ‘s nachts door het 
uitgaanspubliek en overdag is er een kakafonie van 
geluid, door muziek uit de winkels, scooters en auto’s 
op de promenades enz. Daarbij neemt het aantal 
muziekevenementen in de zomer toe. Tja, ik hoor nu al 
een aantal lezers zeggen: “Moet je maar niet in de stad 
gaan wonen”. Deze vaak gehoorde en ongenuanceerde 
opmerking snijdt echter geen hout.  

Geluid heeft namelijk een grote invloed op ons, groter 
dan we zelf vaak denken. 
Wij kunnen geluid horen van verschillende toonhoogtes. 
Om het geluidsniveau te kunnen vaststellen gebruikt 
men 2 maten: decibel A (dBA) en decibel C (dBC). Het 
gemiddelde van de gehoorde geluidssterkte over alle 
toonhoogtes (frequenties) noemt men dBA. Geluid 
wordt tegengehouden door muren, ramen en deuren. 
Of dat effectief is hangt ook af van de toonhoogte: 
lage tonen dringen veel sterker door dan hoge tonen; 
vandaar dat dBC is ingevoerd, een gemiddelde over alle 
toonhoogtes waar lage tonen sterker worden meegeteld.  
Om geluidshinder te kunnen meten wordt er gebruik 
gemaakt	 van	 een	 geluidsniveaumeter-	 ook	 zelf	 kunt	 u	
een app. downloaden voor het meten van geluid. 

In het gemeentelijke evenementenbeleid zijn bepalingen 
opgenomen over bijvoorbeeld de toegestane geluidsniveaus, 
duur van de evenementen en het maximaal aantal 
evenementen per locatie. Hoe ver men wil gaan met de 
details in dergelijke beleidsnota’s is aan de gemeente 
om te bepalen. Zoals: als er muziek ten gehore wordt 
gebracht, het maximaal toelaatbare geluidsniveau, dient 
te voldoen aan de norm waarbij geen gehoorschade voor 
bezoekers, omstanders en medewerkers kan ontstaan enz. 
En	 daarna	 volgen	 een	 aantal	 geluidstechnische	 termen	
en	 toegestane	dB’s	 	 (meestal	 80	 dB(A)	 en	 92	 dB(C))	 die	
wellicht geen enkele organisator snapt en de doorsnee 
musici ook niet. Dus… 

Ook meteorologische invloeden kunnen de 
geluidsoverdracht sterk doen variëren. Dat kan betekenen 
dat het geluidsvolume op het evenemententerrein voldoet 
aan de norm, maar een straat verderop de bewoners het 
gevoel hebben dat de hel is los gebroken. Ook daar is 
vrijwel niet op te handhaven.
De BOB vindt het wel gewenst dat als een (evenementen)
vergunning of melding eenmaal is verleend in de praktijk 
ook te controleren of aan de voorwaarden worden voldaan. 
Dat kan per steekproef,  maar bij grote evenementen 
preventief om de geluidsbelasting te monitoren en te 
controleren. Daarom heeft de BOB en geluidsnotitie 
gemaakt en naar het college van B&W gestuurd. De notitie 
kunt u lezen op onze website bobweert.nl (digitaal via de 
link	http://bobweert.nl/site/wp-conten)

En…	 natuurlijk	 zouden	 de	 organisatoren	 ook	 hun	
verantwoordelijkheid moeten nemen en natuurlijk hebben 
de bewoners met hun volle verstand gekozen om te wonen 
in de stad, met alle lusten en lasten van dien, en natuurlijk 
mogen wij van de gemeente verwachten dat zij acteren op 
de regels die zij zelf hebben gemaakt. 

Ps.	En	mocht	u	hinder	ondervinden	bel	(ook	s	‘avonds)	of	
mail naar de gemeente.

Gek van de herrie Léon Bouwels
Voorzitter BOB
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Uitnodiging Bewonersbijeenkomst
Hierbij delen wij u mede dat onze jaarlijkse 
bewonersbijeenkomst wordt gehouden op:
maandag 26 november a.s. om 19.30 uur
Golden Tulip Hotel, Driesveldlaan 99 te Weert

Heeft u suggesties laat het ons dan weten voor 1 
november a.s., zodat wij deze mee kunnen nemen 
naar de bijeenkomst.
U kunt ons bereiken via mail: info@bobweert.nl
Noteer deze datum alvast in uw agenda. 



BeekCwartier
In het Cwartier, oftewel het oude stadhuis, is sinds 1 
januari	2017	BeekCwartier	gevestigd.	BeekCwartier	is	een	
ontmoetingscentrum waar iedereen terecht kan voor een 
kopje koffie, een praatje, om de krant of een tijdschrift te 
lezen, een partijtje te biljarten of een kaartje te leggen. 

BeekCwartier	 wordt	 gerund	 door	 ongeveer	 50	
vrijwilligers.	Enthousiaste	mensen	die	met	veel	plezier	en	
passie, activiteiten organiseren en begeleiden, de horeca 
verzorgen, en ervoor zorgen dat BeekCwartier gewoon 
een leuke plek is om elkaar te ontmoeten, een praatje 
te maken, een kopje koffie te drinken en eventueel een 
kaartje te leggen. 

In BeekCwartier worden verschillende activiteiten 
georganiseerd door een actieve groep vrijwilligers onder 
de naam BeekCwartier Actief. Deze activiteiten bestaan uit 
wekelijks terugkerende activiteiten zoals het koersballen, 
de handwerkclub, een biljartcompetitie enz ….enz ……. 
Op de eerste en derde zondag van de maand wordt er 
gekiend in BeekCwartier gekiend voor geldprijzen en 
er is een loterij waarmee leuke prijsjes zijn te winnen.
BeekCwartier Actief organiseert ook andere activiteiten 
zoals bijvoorbeeld een workshop bloemschikken, 

een stadswandeling digitaal gepresenteerd door 
de	 stadsgidsen	 van	 Weert,	 een	 cursus	 Line-dance.	
BeekCwartier beschikt over een tweetal activiteiten 
ruimtes die tegen een redelijke prijs te huur zijn. Beide 
ruimtes beschikken over een pantry, beamer en scherm. 
Deze ruimtes zijn per uur of per dagdeel te huur. 

Bent u nieuwsgierig geworden? Wilt u meer weten over 
het één of ander? Wilt u als vrijwilliger aan de slag bij 
BeekCwartier?	Wilt	u	een	ruimte	huren?	Loop	dan	eens	
binnen bij BeekCwartier of maak een afspraak met 
Joke	 Milczarek	 beheerder	 van	 BeekCwartier.	 Telefoon	
0495	 688	 190,	 e-mail	 j.milczarek@puntwelzijn.nl,	 www.
puntwelzijn.nl (onder accommodaties).

Buurtgezinnen
Buurtgezinnen.nl Weert heeft als doel gezinnen met 
elkaar in contact te brengen om elkaar te helpen en 
ondersteunen bij de zorg voor de kinderen. Niet iedereen 
heeft de mensen om zich heen die kunnen bijspringen. 
De coördinator in Weert, Marion Heijmans komt, na 
aanmelden via onze website, langs om kennis te maken 
en uit te leggen hoe het werkt.  

Er zijn altijd vraaggezinnen welkom die steun kunnen 
gebruiken 
De	steun	die	je	kunt	vragen	kan	van	alles	zijn:	“Een	plek	
waar je kind kan spelen zodat jij even op adem kunt 
komen of met een ander kind van je bezig te kunnen 
zijn. Hulp bij het maken van huiswerk, een rustige plek 
elders om het huiswerk te kunnen maken. Samen leuke 
activiteiten ondernemen met jullie kinderen. Soms wordt 
er ook gelogeerd zodat ouders eens kunnen bijkomen of 
klussen in huis wat met kinderen erbij niet lukt, meegaan 
naar ouderavonden op school, meegaan naar een club 
van	je	kind	etc.	”.	Er	is	heel	veel	mogelijk.

Én we zoeken steungezinnen die minimaal een ochtend, 
middag of avond in de week de steun wil bieden aan het 
vraaggezin. Steungezinnen genieten van hun taak en we 
zorgen ervoor dat het vraaggezin ook past bij wat jullie 
willen en kunnen bieden. 

We laten gezinnen die bij elkaar passen kennismaken en 
samen bepalen jullie of er een klik is. Als jullie beslissen 
dat jullie een koppel willen zijn worden er afspraken 
gemaakt over welke activiteiten ondernomen gaan 
worden. Dan gaan jullie samen aan de slag om er een 
mooi en fijn contact van te maken. Buurtgezinnen.nl 
trekt 2 jaar met jullie op om te horen of alles goed gaat 
en jullie het fijn hebben met elkaar.  We volgen ook of 
de gemaakte steunafspraken nog goed zijn, uitgebreid 
of aangepast moeten worden. We proberen om af en 
toe een leuke activiteit te organiseren waar we elkaar 
kunnen leren kennen en plezier kunnen hebben met de 
kinderen en met elkaar.  

Goede ideeën zijn altijd welkom. Neem gauw een kijkje 
op: www.buurtgezinnen.nl

Als er nog vragen zijn kun je me bereiken op:
ª  marion@buurtgezinnen.nl
•	 06-53893406

Een	 prachtig	 voorbeeld:	 https://www.buurtgezinnen.nl/
wp-content/uploads/2018/04/DDL-20-04-18.pdf	



De BOB vraagt uw mening
Burgerparticipatie & wijkraad 
De	 wijk-	 en	 dorpsraden	 zijn	 een	 voorbeeld	 van	
burgerparticipatie dat al langer bestaat en met de 
invoering van de Wmo is geformaliseerd. Met de oprichting 
van	 de	 wijk-	 en	 dorpsraden	 konden	 de	 bewoners	 zich	
gaan organiseren en gesprekspartner worden van de 
gemeente.	 Maar	 de	 rol	 van	 de	 wijk-	 en	 dorpsraden	 is	
gaandeweg aan het veranderen. De  afgelopen jaren 
is een duidelijke trend waarneembaar dat er allerlei 
bewonersinitiatieven ontstaan en de gemeente dit via 
allerlei potjes financiert. Het past ongetwijfeld bij de 
tijdsgeest van zelforganisatie en participatiesamenleving. 
Burgers nemen het heft in eigen handen. 
En	 terecht	 dat	 zij	 voor	 hun	 eigen	 welzijn,	 keuzes	
en leefomgeving kiezen. Sterker nog, hoe minder 
overheidsbemoeienis hoe groter de burgerlijke vrijheid.

Het internet biedt ook volop mogelijkheden om 
communicatie en bewonersnetwerken snel op te 
bouwen. Kijk maar naar de buurten met een buurtapp 
en het vangen van boeven via Whatsapp. De meeste 
bewonersinitiatieven concentreren zich echter op één 
onderwerp. Zoals een betere verkeersveiligheid in hun 
straat, duurzame energie of een burenhulpnetwerk. Daar 
is op zich niets mis mee. Het roept wel vragen op hoe deze 
initiatieven	zich	verhouden	tot	de	wijk-	en	dorpsraden.	

De BOB ziet het ontstaan van bewonersinitiatieven als 
een positieve ontwikkeling, maar het gevoel bekruipt 
soms dat de wijkraden tussen wal en het schip dreigen 
te raken. Dat komt mede doordat de politiek geen 
duidelijke visie heeft op de wijkraden in relatie tot 
burgerinitiatieven en de te verstrekken middelen. Het 
zou goed zijn als de Weerter politiek een discussie start 
met	de	wijk-	en	dorpsraden	en	bewonersinitiatieven	over	
nut	en	noodzaak	voor	een	gelijk	speelveld	tussen	wijk-	en	
dorpsraden en bewonersinitiatieven. Vooral de vraag: wie 
gaat waar over en wat wordt verwacht. 

Waar gaan wij over. De vrijwilligers van de BOB gaan 
nergens over, maar hebben wel veel contacten met 
bewoners, ondernemers, Centrum Management Weert, 
Keurmerk Veilig Uitgaan en natuurlijk de diverse 
afdelingen van de gemeente. De opdracht aan en het 
doel van de BOB is voornamelijk de algemene belangen 
van de bewoners in het centrumgebied te behartigen, 
met als doel om de leefbaarheid in de directe omgeving 
te behouden of te verbeteren. 
De BOB werkt daarom langs de thema’s schoon, heel 
en veilig. Soms krijgt het bestuur reacties op publicaties 
van de BOB, met name op het feit dat de bestuursleden 
geen gekozen volksvertegenwoordigers zijn en toch een 
mening denken te kunnen ventileren over zaken in de 
binnenstad. De BOB probeert op basis van de contacten 
die er zijn en met een luisterend oor tot een mening te 
komen en deze kenbaar te maken. De BOB pretendeert 
zeker niet voor iedereen te kunnen spreken.

De	BOB	stelt	uw	mening	zeer	op	prijs.	Laat	van	u	horen,	
wat u vindt van de BOB, van de wijkraden in het algemeen 
en over de burgerparticipatie en uw rol daarin.

Kijk op de website www.bobweert.nl of Facebook, Twitter 
@bobweert.nl, of kom naar de bewonersbijeenkomst 
op	maandag	26	november	a.s.	aanvang	19.30	uur	 in	de	
Golden Tulip.

Léon Bouwels
Voorzitter BOB
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Wijkinformatie BOB
Als bewoner van de binnenstad Weert lopen we vaak 
tegen vragen aan zoals: ”Waar kan ik mijn klacht 
neerleggen over geluidsoverlast bij evenementen”, 
”Waar kan ik melding maken over geen of heel slechte 
toegankelijkheid”, maar ook “Waar moet ik zijn als ik 
zorg nodig heb voor mijzelf of mijn partner ”of gewoon 
”Waar kan ik andere leeftijdgenoten ontmoeten”  etc.

Zo is het initiatief ontstaan om inloopmomenten te 
organiseren,	 in	 samenwerking	 met	 BOB,	 Punt	 Welzijn	
en KBO. Op deze inloopmomenten zijn er vrijwilligers 
aanwezig die u wellicht antwoorden kunnen geven op 
al uw vragen. Ook uw ideeën worden zeer gewaardeerd.

Inloopochtenden 
vrijdag 12 oktober 2018	van	11:00	uur-12:30	uur
BeekCwartier,	Beekstraat	54

vrijdag 9 november 2018	van	11:00	uur-12:30	uur
BeekCwartier,	Beekstraat	54

vrijdag 14 december 2018	van	11:00	uur-12:30	uur
BeekCwartier,	Beekstraat	54

Loopt	u	gerust	binnen,	de	koffie	staat	klaar!
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Weert

géén afval
naast de container

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

Bewoners Organisatie Binnenstad

Bestuur BOB
Het bestuur van de BOB bestaat uit:
Léon Bouwels, voorzitter, penningmeester, secretaris 
CMW, evenementen,
Geer van Heugten, secretaris, verkeersveiligheid, 
WhatsApp/buurpreventie,
Peter van Akkerveken, openbare ruime, toegankelijkheid,
José Kirkels, algemeen bestuurslid, bewonerszaken & 
leefbaarheid,
Sjoerd van Hoof, algemeen bestuurslid, webmaster.

De BOB wenst alle bewoners 
een prettige kermis 2018

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. 


