
De Bewoners Organisatie Binnenstad is bijna jarig. Op 3 
juni 2019 om precies te zijn bestaan wij 20 jaar. 
Het bestuur van de BOB vindt dat de moeite waard om 
een feestje te bouwen. Samen met U. 

De BOB bestaat vanaf haar beginperiode uit vrijwilligers. 
Deze vrijwilligers werken langs de thema’s schoon, heel en 
veilig.  De BOB heeft daarom veel contacten met bewoners, 
ondernemers, Centrum Management Weert, de wijkagenten 
en diverse andere organisaties. Belangrijk voor de BOB 
zijn de vele goede ambtelijke- en politieke contacten. 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. 

Daarmee is niet gezegd dat de BOB geen voorstander 
zou zijn van een bruisende binnenstad, integendeel. Wij 
zijn van mening dat een bruisende binnenstad en wonen 
in de binnenstad prima kan samengaan. De historische 
binnenstad van Weert is veelzijdig, overzichtelijk, en 
gelukkig steeds groener. De stad is aantrekkelijk om in 
te wonen, maar ook om te verblijven. Winkels en horeca 
zijn daarbij het grootste vertier in de stad evenals de meer 
dan 50 kleine en grote evenementen in het centrum. Dat 
alles kan samen met de ettelijke duizenden inwoners in 
het BOB-gebied. De BOB werkt eraan!

BOB is jarig en samen met u willen wij ons 
verjaardagsfeestje houden. Wij organiseren voor u als 
inwoner een zomerconcert, en niet zomaar een concert. 
Het Zomer Orkest Nederland (ZON) wordt ieder jaar 
opnieuw samengesteld uit jonge muzikanten, zowel 
amateurs als conservatoriumstudenten. Alle muzikanten 
zijn in de leeftijd van 16 t/m 23 jaar met minimaal landelijk 
erkend C-niveau. Deze 50 getalenteerde musici vormen, 
samen met de twee bevlogen dirigenten, hét project-
harmonieorkest van Nederland.

Om te laten horen wat een harmonieorkest zoal kan 
spelen is het repertoire sterk gevarieerd samengesteld. Op 
het programma worden oorspronkelijk voor blaasorkest 
geschreven werken in allerlei stijlen afgewisseld met 
bewerkingen van onder andere klassieke, moderne, pop- 
en filmmuziek.

Het word een geweldig concert op koopzondag 28 juli 
2019, aanvang 14.00 uur op de Markt in Weert. 

Namens het bestuur, 

Léon Bouwels
Voorzitter

ST DGENOOT
Infobulletin  Bewoners Organisatie Binnenstad - Weert

NUMMER 10 februari 2019

BOB wordt 20!

Stichting BewonersOrganisatieBinnenstad
BOB

BLOK BOB.indd   1 21-08-14   14:43

Weert

de website: www.bobweert.nl
Facebook: Bewoners Organisatie Binnenstad
per mail: info@bobweert.nl
Twitter: @bobweert.nl
per post: Postbus 188, 6000 AD Weert

Taakverdeling bestuur
Het bestuur van de BOB bestaat uit:
Léon Bouwels voorzitter, penningmeester, 

secretaris CMW, evenementen,
Geer van Heugten secretaris, verkeersveiligheid, 

WhatsApp/buurtpreventie,
Peter van Akkerveken openbare ruime, 

toegankelijkheid,
José Kirkels algemeen bestuurslid, 

bewonerszaken & leefbaarheid,
Sjoerd van Hoof algemeen bestuurslid, webmaster.



Centrummanagement Weert presenteert jaarprogramma 
i.s.m. met BIZ Ondernemers. De koopzondagen, elke 
laatste zondag van de maand, kennen steeds een eigen 
thema, aangevuld met extra evenementen.
 
Muzikale lente
De lente begint met een familievriendelijke Paashazendag 
op koopzondag 31 maart. 
Donderdag 25 t/m zondag 28 april viert Weert de 
Oranjeweek. Nieuw is dat de winkels tijdens de vrijmarkt 
op zaterdag 27 april ook open zijn. En op koopzondag 
28 april wordt de jaarlijkse Dag van Sport & Bewegen 
georganiseerd.
 
Op Koopzondag 26 mei vindt de tweede editie van het 
Munten voor Muziekfestijn plaats. Voor lokale talenten 
is dit hét podium om de muzikale kunsten aan het 
grote publiek te vertonen. Hemelvaartsdag donderdag 
30 mei, vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni presenteren 
de ondernemers het Waanzinnig Winkelfestijn Weert, 
met als pijlers lekker shoppen (ook op Hemelvaart-
donderdag), waanzinnige winkelacties en een dagvullend 
programma vol straattheater. De Stadstriathlon vindt ook 
op deze dagen plaats.

Kleurrijke evenementen
De zomer trapt af met Werelds Weert, het wereldse 
weekendje uit in de Weerter binnenstad. Op zaterdag 29 
en zondag 30 juni transformeren de straten tot diverse 
landenthema’s en trakteert de binnenstad op bijzondere 
winkelacties, met ludieke activiteiten en speciale menu’s 
bij de lokale horeca. Koopzondag 28 juli is de jaarlijkse 
Springkussendag speciaal voor de kinderen en te 
combineren met een terrasbezoek.  

Woensdag 14 augustus –laatste dag zomervakantie– 
vindt in de Hoogstraat en op de Oelemarkt de jaarlijkse 
Kinderbraderie plaats. Koopzondag 25 augustus staat in 
het teken van de spectaculaire Summer Sale Shopping. 
Natuurlijk is winkelen voor iedereen, maar dat shoppende 
mannen ook stoer kunnen zijn laat de binnenstad zien op 
de Stoere Mannendag, zaterdag 7 september. 

Cultureel en Bourgondisch genieten
Als de zomer rustig richting het einde gaat kan Weert 
en omgeving op zondag 22 september genieten van de 
jaarlijkse opening van het culturele seizoen. Gelijktijdig 
met het Cultureel Lint, dé Weerter uitmarkt, vindt – i.v.m. 
de kermis een week later – de vervroegde koopzondag 
plaats. Koopzondag 27 oktober staat in het teken van 
het Antje Festival; een nostalgische en Bourgondisch 
evenement dat draait om de karakteristiek van het 
authentieke Weert en natuurlijk het proeven van de 
gratis vlaaitjes van de altijd goedlachse Antje.

 
Winters Weert
Met de komst van Sinterklaas barsten 
de winteractiviteiten onder de noemer 
Winters Weert los. De binnenstad van 
Weert met sfeervol verlichte straten 
en pleinen is uitnodigend om gezellig 
te winkelen en af te sluiten met een 
bezoekje aan een van de vele horeca-
etablissementen die de binnenstad 
rijk is. Tijdens de koopzondagen op 
24 november en 1 december zijn er 
diverse activiteiten onder de noemer 
Pieten Party. De overige koopzondagen 
zijn op 15 december en 22 december. 
Zaterdag 21 december is de feestelijke 
Late Night Shopping, daar vindt je de 
leukste kerstcadeautje in een sfeervol 
centrum. 
 
Voor informatie bezoekt u de website 
van Centrummanagement, www.
cmweert.nl. Voor meer belevenissen 
in Weert biedt www.metonsinweert.nl 
een actueel overzicht.
 

Jaarprogramma 2019



Belangrijke telefoonnummers
0495-57500   Gemeente Weert (geluidshinder/klachten openbare ruimte) 
0800-9009     Enexis storing Gas en elektriciteit (24 uur per dag bereikbaar) 
088-3850800 Wonen Limburg
043-3090909     WML storing 
0800-1682 Essent Kabelcom bv
06-30591774  Sinvest (mag enkel worden gebruikt bij ernstige inbreuk op de 

openbare orde, geluid, overlast ed. tijdens de uitgaansavonden)
0900-8844  Politie. Wijkagenten Joost Kasper & Thijs Loven (Weert-centrum 

en wijk Fatima) Joost.Kasper@politie.nl en thijs.loven@politie.nl

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

De bewonersbijeenkomst van 26 november jl. is zeer 
succesvol verlopen. Bijna 100 bewoners werden bijgepraat 
over de renovatieplannen van het Muntcomplex en de 
visie op het stadshart.

Daarna konden de bewoners in gesprek gaan met het 
bestuur van de BOB waarbij het thema handhaven 
veelvuldig aan orde kwam. De avond werd afgesloten 
met een genoeglijk borrel in de pianobar. 

Nieuwe datum
Noteert u de volgende bewonersbijeenkomst alvast in uw 
agenda. Maandag 25 november a.s. om 19.30 uur in het 
Golden Tulip Hotel, aan de Driesveldlaan 99 te Weert.

Heeft u suggesties voor deze avond of op- of aanmerkingen 
laat het ons weten via mail: info@bobweert.nl

Voor deze bijeenkomst wordt u via een brief persoonlijk 
uitgenodigd.

Succesvolle Bewonersbijeenkomst

Veilig verkeer Nederland, afdeling Weert organiseert een 
cursus fietsvaardigheid 

Waarom?
Het aantal ouderen in de samenleving stijgt.
Zelfstandige mobiliteit is een belangrijke voorwaarde 
voor het behoud van onafhankelijkheid.
Toename van het aantal ongelukken bij fietsers.
Ouderen kiezen steeds vaker een e-bike, daarom ook 
aandacht voor de e-bike tijdens deze cursus.

Wat?
Een cursus bestaande uit het opfrissen van de 
verkeersregels,  het onder begeleiding afleggen van een 
fietsroute waarin knelpunten besproken worden.
Tevens is er een lokale fietsenzaak aanwezig om uw 
vragen te beantwoorden. 
Er is ook een mogelijkheid om een E-bike uit te proberen.

Datum: 9 mei 2019 van 13.30 - 16.30 uur.
Locatie: Wijkaccommodatie Keenterhart,
 St. Jozefskerkplein 3, WEERT
De kosten bedragen € 5,00

U kunt zich uiterlijk 29 maart inschrijven via e-mail: 
i.potting@vvn.nl 
o.v.v. fietsvaardig Weert.

In de mail vermelden: 
naam, man/vrouw, adres, postcode, woonplaats, 
geboortedatum en telefoonnummer en fiets of E bike.

U mag zich ook schriftelijk aanmelden:
VVN Steunpunt Zuid 
Beekstraat 54
6001 GJ WEERT

Fietsvaardigheid, doe mee!



Whatsapp buurtpreventie oproep!
In samenwerking tussen Gemeente Weert en BOB is er in 
2016 gestart met whatsapp buurtpreventie binnen het 
centrum van Weert.

Wat is whatsapp buurtpreventie?
Het betreft whatsapp groepen die zich richten op het 
signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, 
buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als 
moderne vorm van buurtwacht. De deelnemers binnen de 
groep zijn de bewoners van de wijk.

Wat is het doel?
Het doel van whatsapp buurtpreventie is het zorgen voor 
meer ogen en oren in de buurt waarmee de veiligheid en 
leefbaarheid naar een hoger plan wordt getild. Burgers 
houden zelf een groot gebied in de gaten en melden 
verdachte situaties o.a. binnen de groep.

Zijn er spelregels?
Om de groepen optimaal in te zetten zijn er spelregels 
afgesproken met de deelnemers. Dit noemen we het 
SAAR principe, de volgorde van handelen staat vast:
– S = Signaleer (verdachte situatie of persoon)
– A = Alarmeer via telefoonnummer 112
– A = App om de waarneming bekend te maken aan 
anderen. (alleen actuele meldingen)
– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en 
contact te maken met de persoon.

Wie houdt er een oogje in het zeil?
Voor het centrum van Weert bestaan er vier whatsapp-
groepen. Elke groep heeft twee aangewezen 

coördinatoren. Deze zien erop toe dat de regels worden 
nageleefd. Daarnaast geeft deze meldingen door aan 
andere coördinatoren, bijvoorbeeld wanneer een verdacht 
voertuig zich naar een aangrenzende wijk verplaatst.

Tevens is het de taak van de coördinatoren om nieuwe 
bewoners toe te voegen aan de eigen groep. Jaarlijks 
vindt er overleg plaats tussen alle coördinatoren die actief 
zijn binnen de gemeente Weert. 

Als coördinator is het interessant om deel te nemen aan het 
donkere dagen offensief of om een buurtpreventieteam 
op te richten ten behoeve van buurtwandelingen.

Op dit moment is er behoefte aan twee nieuwe 
coördinatoren voor het centrum van Weert.
Kun je aardig overweg met smartphone en computer, ben 
je een kar trekker en weet je anderen te enthousiasmeren? 
Mocht je ook nog wat tijd over hebben dan ben je zeker 
geschikt. Het is prima te combineren met werk en een 
gezinsleven.

Aanmelden als coördinator: stuur een e-mail met 
motivatie naar info@bobweert.nl

Interesse om deel te nemen als bewoner aan whatsapp 
buurtpreventie?
Aanmelden: http://www.bobweert.nl/site/aanmelden-
whatsapp-buurtpreventie/
Algemene informatie: http://www.bobweert.nl/site/
buurtwhatsapp-informatie/

Beeldbepalend in het centrum 
Bennie wordt vaak gespot met een grote straat-stofzuiger, 
maar hij geeft ook signalen door als het gaat om een 
stoeptegel die scheef ligt, lantaarnpaal die stuk is of 
wegwijzers die niet goed hangen enz. Hiermee draagt 
hij bij aan een opgeruimde en gastvrije binnenstad. Dank 
daarvoor. 

In recente verkiezingsprogramma’s van politieke partijen 
naar aanleiding van de Gemeenteraadsverkiezingen van 
2018 staat het terugbrengen van wijkteams genoemd. De 
wijkteams werden bemand door betrokken mensen die 
in de wijk werkten,  de wijk en de mensen kenden en een 
oogje in het zeil konden houden. Opnieuw inzetten van 
wijkteams kan zeker op steun rekenen van de Bewoners 
Organisatie Binnenstad. 

De binnenstad mag zich echter gelukkig prijzen met 
Bennie. Bennie de voormalige brugwachter is nu 
stadskantonnier in het centrum. Wie hem kent, wie 
niet eigenlijk, ziet een vrolijke en goedlachse man die 
naast het schoonhouden van de binnenstad ook de rol 
van gastheer met verve vervult als hem vragen worden 
gesteld door bewoners of binnenstadbezoekers.

Bennie is beeldbepalend 
in het centrum, maar het 
takenpakket van de Rei-
nigingsdienst Weert is 
nogal uitgebreid: zoals de 
straatreiniging, gladheid-
bestrijding, ongediertebe-
strijding, kolkenreiniging, 
beheer van het straatmeu-
bilair en een storingsdienst 
voor de continuïteit en 
garantie van de dienstver-
lening buiten de reguliere 
werktijden. Met Bennie zijn er veel collega’s die in weer en 
wind doende zijn voor een schone, hele en veilige open-
bare ruimte. Het toezicht op de uitvoering van het werk, 
ligt bij de gemeente. De gemeente is daarbij ook het aan-
spreekpunt voor inwoners met vragen, meldingen of klach-
ten. Volgens eigen zeggen komen er zo een 10.000 melding 
en klachten binnen die door de dienst worden opgepakt. 
De BOB heeft nogal eens aandachtspunten m.b.t. de open-
bare ruimte, maar doorgaans vinden wij wel gehoor bij het 
ambtelijk apparaat en gemeente bestuur. En dat is positief.



Beveiligingscamera’s
een belangrijk hulpmiddel bij het oplossen van misdrijven

Een veilige leefomgeving, wie wil dat nu niet? In het 
centrum van Weert worden door de gemeente en 
politie met verschillende partners allerlei projecten 
georganiseerd om de veiligheid te verhogen. In 2017 zijn 
we als wijkagenten in het centrum van Weert begonnen 
met een nieuw project van de politie: ‘Camera in beeld’.

Steeds meer bedrijven en particulieren plaatsen 
camera’s voor de beveiliging van hun eigendommen. 
Beveiligingscamera’s hebben een preventieve werking 
maar kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren bij de 
oplossing van misdrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
vernielingen, geweldsmisdrijven en vermogensdelicten 
zoals woninginbraken, winkeldiefstallen en 
fietsendiefstallen. In 2017 en 2018 is een groot aantal 
bedrijven in het centrum van Weert bezocht en zijn 
met medewerking van de eigenaar op 60 locaties 
beveiligingscamera’s in kaart gebracht. De respons was 
groot; bijna iedereen die benadert werd deed mee. Dat 
is een mooi begin en regelmatig maakt de politie gebruik 
van de mogelijkheden van dit systeem om zicht te krijgen 
op locaties van camera’s in een gebied.

Beelden gebruiken
De kwaliteit van beveiligingscamera’s is de laatste jaren 
sterk verbeterd. Camera’s spelen dan ook een steeds 
grotere bij de opsporing van misdrijven. Op het moment 
dat een incident plaatsvindt is het belangrijk om, zeker 
bij ingrijpende incidenten, snel te kunnen handelen. 
Beveiligingsbeelden kunnen hierbij een belangrijke rol 
spelen. Belangrijk voor u: de verstrekte gegevens zijn 
alleen inzichtelijk en opvraagbaar voor de politie.

Toestemming
Om u camera aan te kunnen melden bij het project 
‘Camera in beeld’ hebben wij uw toestemming nodig. 
Hiervoor worden een aantal gegevens gevraagd: de 
locatie van de camera, het zicht van de camera die naar 
buiten is gericht, de bewaartermijn van de beelden en 
contactgegevens als een 06-nummer en emailadres.

Aanmelden
Veel bedrijven in het centrum zijn al aangemeld, maar 
we zijn er nog niet. Heeft u als bedrijf of als particulier 
een beveiligingscamera hangen en bent u nog niet 
aangemeld, meld deze dan aan via de website van de 
politie. Kijk op www.politie.nl en dan bij thema’s onder 
het kopje ‘Camera in Beeld’. U kunt op deze pagina zelf uw 
camera aanmelden. Op deze site staat tevens aanvullende 
informatie over dit project. Lukt dat om een of andere 
reden niet, dan kunt u zich voor het gebied Weert-centrum 
ook aanmelden via onze mail:  Joost.Kasper@politie.nl of 
Thijs.Loven@politie.nl . Na aanmelding nemen wij contact 
met u op voor een persoonlijk bezoek.

Wij als politie zijn overtuigd van de meerwaarde van dit 
project en moedigen u aan om deel te nemen. Samen 
werken we aan een veilig centrum in Weert!
 
Wijkagenten Joost Kasper & Thijs Loven.

Wijkinformatie BOB
Ook dit jaar organiseert de BOB, in samenwerking 
met Punt Welzijn en KBO, inloopmomenten in de 
ontmoetingsruimte van het BeekCwartier, aan de 
Beekstraat 54 te Weert.
Op deze inloopmomenten zijn vrijwilligers aanwezig die 
u antwoord kunnen geven op uw vragen, zoals:

Waar kan ik melding maken over klachten zoals:
- geluidsoverlast bij evenementen, 
- bij geen of slechte toegankelijkheid, 
- waar moet ik zijn. Ik heb zorg nodig heb voor mijzelf of 

voor mijn partner, 
- waar kan ik andere leeftijdgenoten ontmoeten etc. 

U bent van harte welkom op de volgende vrijdagen vanaf 
11.00-12.30 uur: 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli,   
9 augustus, 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 
december.

Loopt u gerust binnen, de koffie staat klaar!

Het centrum van Weert en de wijk Fatima krijgen een 
extra wijkagent. Joost-Jelmer Kasper (boven) komt zijn 
collega Thijs Loven ondersteunen. 



Graag willen wij ons aan jullie voorstellen. Wij zijn het 
cluster Veiligheid en Leefbaarheid en vallen onder 
de afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn van 
Gemeente Weert. Ons cluster bestaat uit Gwen Backhaus, 
Roel van der Heijde, Jan Ploumen, Gerard Lenders, Mieke 
Kuijpers.

Gerard, Roel en Gwen houden zich hoofdzakelijk 
bezig met beleid op het gebied van openbare orde en 
veiligheid. Dit is een containerbegrip en niet alomvattend, 
omdat eenieder hiernaast nog neventaken heeft. Meer 
concreet houden wij ons bezig met onderwerpen zoals 
woninginbraken, winkeldiefstal en buurtpreventie. 

In het Integraal Veiligheidsbeleid worden steeds voor 4 
jaar prioriteiten vastgesteld op het gebied van veiligheid. 
Deze prioriteiten bepalen waar onze focus voor die jaren 
naar uit gaat en hoe wij onze inzet verdelen. Het huidige 
beleid loopt bijna af en binnenkort zal er een nieuw 
beleid worden vastgesteld voor de komende 4 jaar. 

Jan en Mieke houden zich voornamelijk bezig met 
beleid op het gebied van leefbaarheid. Hierbij moet u 
denken aan burgerparticipatie, burgerinitiatieven, Wijk- 

en dorpsraden en de  Tenderregeling Samenwerken en 
Verbinden. Tevens valt hieronder de ondersteuning  van 
allerlei vormen  van cliënten participatie  en de oprichting 
van een Participatieraad in het Sociale Domein.

Mocht u in contact met ons willen komen dan kunt u ons 
bereiken via het algemene nummer van de gemeente 
0495 – 575 000.

Hopelijk tot ziens!

Veiligheid en leefbaarheid

Op 26 september 2018 diende de gemeenteraad een 
motie vreemd aan de orde van de dag in.
De motie roept het college op te onderzoeken of het 
realiseren van openbare toiletten mogelijk is. De BOB 
gaat er vanuit dat vooraf een onderzoek wordt verricht 
naar hoe hoog de nood nu is.

De nood is in het verleden blijkbaar hoog geweest, 
vandaar een korte historische impressie.  
Weert had in de 16e eeuw reeds een openbaar toilet – 
secreet is het oudste woord voor toilet– dat loosde op de 
Speelhuijsgraeve. Dao waas de Greune echt greun beej. 
De openbare toiletten zijn meerdere malen bezongen en 
voor menig oud Weerternaar zal het liedje van de Dent “ 
Mieene greune” bekend in de oren klinken. 

Openbare toiletten stonden op: Bassin, Nieuwe Markt 
Station en Wilhelminasingel. 

MIEENE GREUNE

WAT HEBS ZE OP DE SINGEL LANG GE- STANGE, MIEENE 
GREU- NE, MIEENE GREU-NE ! 
DICH HEBS DAO HIEEL WAT ROTZOOI OP- GE- VANGE, 
MIEENE GREU- NE, IN HOEEGE NOEED !
DAE SINGEL WOORD TE SCHOEEN, DICH VEELST DAO UUT 
D’N TOEEN
DICH KOST-JES AUCH TE VÖL AAN ERBEIDS- LOEEN

WAAT HEBS ZE OP DE SINGEL LANG GE- STANGE. MIEENE 
GREU- NE, IN HOEEGE NOEED !
Soms dink ich trök aan ‘n zieeke- re ploats, woee det ich 
vreuger völ stoNG
UM- det ich dao met de noeed aan de man mieen röst en 
vol- do- ning nog VONG !

Waat zeen dao noow hieel völ bloome ge- plaatsJ, neemus 
kan daa neet mieer staon !
Kom ich dao langs, heb ich toch ei- ne troeest; ut stinke 
det es noow gedaon !

WAT NOEED ! MIEENE GREU- NE, IN HOEEGE NOEED !

Pierre Dentener World-copyright 1978: Benelux Music - 
Weert - Holland.

Foto’s Gemeentearchief Weert/ artikel met medewerking 
van Hub Kremers

Mieene greune



Senioren 
en de kbo St. Martinus 

Wat je hier ziet, is een stuk van een folder van een paar jaar 
geleden. En als je goed kijkt, zie je ook dat die van de afdeling 
Weert-Zuid is. We hebben in Weert 7 kbo-afdelingen en 4 
ouderen-verenigingen. Vul de afdelings-gegevens hierboven 
in en je hebt voor elk een mooie folder die gedeeltelijk klopt. 

Iedere vereniging heeft zijn eigen identiteit: verschillende 
locaties met andere onderkomens en andere mensen. Dat 
moet natuurlijk blijven. Zoals ieder mens anders is en je toch 
omgaat met de verschillen omdat dat zo leuk is. De Wijk- en 
Dorpsraden hebben hetzelfde doel: dat de bewoners van 
Weert zich op hun plek voelen.

Er komen steeds meer senioren. Sommigen zijn heel erg toe 
aan vakantie, aan rondtrekken, golf en  sport, anderen gaan 
een aantal jaren hun kleinkinderen opvangen, zijn min of 
meer in een mantelzorgsituatie gerold, hebben hun agenda 
bomvol met allerlei vrijwilligers-activiteiten.  

Er komen er steeds meer. We zien er steeds minder. Minder 
vrijwilligers, maar ook minder gasten bij activiteiten. Terwijl 
in beweging blijven voor senioren heel belangrijk is. Daarom 
moet je samen doen.

Er komen steeds meer die hun tijd in hun appartement of 
woning doorbrengen. Die hun vertier buitenshuis willen 
zoeken maar niet weten waar omdat ze de computer niet 
beheersen of er geen hebben. Steeds meer mensen die ergens 
een handje kunnen helpen, of advies kunnen geven, of dingen 
kunnen repareren, maar niet komen op de plekken waar dat 
gebeurt.

Mijn stofzuiger was ziek, had zich verslikt in een plas water. 
Wat doe je dan, uiteindelijk. Naar het Repair Café in de Dr. 
Kuijpersstraat. En jawel. Ik kom met mijn kapotte spul naar 
mensen die er verstand van hebben en graag wat voor een 
ander doen. Je kunt daar één keer in de maand terecht. 
Waarom niet vaker? Zoeken ze meer reparateurs? 

Als senioren-verenigingen probeer je mensen bij elkaar te 
brengen voor wat plezier in hun leven. De een geeft wat, 
de ander doet wat terug. Dat heet mooi burgerparticipatie. 
Je verwacht steun van de gemeente en andere instanties.  
Handige accomodaties waar je dit kunt doen. Iedereen kende 
vroeger de Roos en waar dat voor stond. Sinds die weg is, is 
het allemaal anders, in de stad in ieder geval.

Daarom waren we blij met het in initiatief van de BOB Weert 
om samen met ons en o.a. Punt Welzijn en mensen uit de 
wooncomplexen de brede inloop te doen op elke tweede 
vrijdag van de maand. Drink er een kop koffie, als je iets te 
vragen hebt, doe het, heb je ideeën, praat erover. Als je iets 
wilt laten bewegen, moet je zelf ook stappen zetten. 

Tot ziens.

Peter Dierick
Voorzitter kbo-afdeling St. Martinus 

Senioren	en	de	kbo	St.	Martinus.	

Wat	je	hier	ziet,	is	een	stuk	van	een	folder	van	een	paar	jaar	geleden.	En	als	je	goed	kijkt,	zie	je	ook	
dat	die	van	de	afdeling	Weert-Zuid	is.	We	hebben	in	Weert	7	kbo-afdelingen	en	4	ouderen-
verenigingen.	Vul	de	afdelings-gegevens	hierboven	in	en	je	hebt	voor	elk	een	mooie	folder	die	
gedeeltelijk	klopt.		

Iedere	vereniging	heeft	zijn	eigen	identiteit:	verschillende	locaties	met	andere	onderkomens	en	
andere	mensen.	Dat	moet	natuurlijk	blijven.	Zoals	ieder	mens	anders	is	en	je	toch	omgaat	met	de	
verschillen	omdat	dat	zo	leuk	is.	De	Wijk-	en	Dorpsraden	hebben	hetzelfde	doel:	dat	de	bewoners	
van	Weert	zich	op	hun	plek	voelen.	

Er	komen	steeds	meer	senioren.	Sommigen	zijn	heel	erg	toe	aan	vakantie,	aan	rondtrekken,	golf	en		
sport,	anderen	gaan	een	aantal	jaren	hun	kleinkinderen	opvangen,	zijn	min	of	meer	in	een	
mantelzorgsituatie	gerold,	hebben	hun	agenda	bomvol	met	allerlei	vrijwilligers-activiteiten.			

Er	komen	er	steeds	meer.	We	zien	er	steeds	minder.	Minder	vrijwilligers,	maar	ook	minder	gasten	bij	
activiteiten.	Terwijl	in	beweging	blijven	voor	senioren	heel	belangrijk	is.	Daarom	moet	je	samen	
doen.	

Er	komen	steeds	meer	die	hun	tijd	in	hun	appartement	of	woning	doorbrengen.	Die	hun	vertier	
buitenshuis	willen	zoeken	maar	niet	weten	waar	omdat	ze	de	computer	niet	beheersen	of	er	geen	
hebben.	Steeds	meer	mensen	die	ergens	een	handje	kunnen	helpen,	of	advies	kunnen	geven,	of	
dingen	kunnen	repareren,	maar	niet	komen	op	de	plekken	waar	dat	gebeurt.	

Mijn	stofzuiger	was	ziek,	had	zich	verslikt	in	een	plas	water.	Wat	doe	je	dan,	uiteindelijk.	Naar	het	
Repair	Café	in	de	Dr.	Kuijpersstraat.	En	jawel.	Ik	kom	met	mijn	kapotte	spul	naar	mensen	die	er	

Schrik niet! 
Dit is een voetstap van de politie
In de wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun slag, 
vaak met een piek voor de feestdagen. Een donkere dagen 
offensief zet in deze periode extra maatregelen in tegen 
overvallen, straatroven, woning- en auto-inbraken.

De Politie neemt extra maatregelen bestaande uit verscherpt 
toezicht en intensievere surveillances op bepaalde tijdstippen 
(hottimes) en risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan 
(hotspots). Maar ook voorlichting aan ondernemers en 
burgers via de (lokale) media of door te flyeren. 

Op donderdag 24 januari jl. heeft de politie i.s.m. het cluster 
Veiligheid en Leefbaarheid van de gemeente Weert, BOB 
en enkele bewoners, in het kader van het donkere dagen 
offensief, door de Heiligenbuurt gelopen. Zoals gezegd is 
het doel van een donkere dagen offensief het tegengaan 

van de stijging van overvallen en bewoners bewust te maken 
van insluipers. Insluipers die zonder in te hoeven breken er 
binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. 

Onder verantwoordelijkheid en begeleiding van de politie 
werd in twee groepen door de wijk gelopen. Al voelend aan 
de poorten of deze op slot waren, of de auto afgesloten 
was enz. Bij constatering van een feit werd een folder 
achtergelaten of werd deze persoonlijk met een vriendelijk 
praatje aan de bewoner overhandigd. 

Het resultaat van ruim een uur door de Heiligenbuurt te lopen 
is bemoedigend te noemen. Voor de deelnemers voelde het 
onplezierig aan om aan andermans eigendommen te zitten, 
maar het had net zo goed een inbreker kunnen zijn. 
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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 
de hinder heeft plaatsgevonden. 

Een toekomstbestendige binnenstad 
om in te wonen, werken en recreëren

De Weerter binnenstad vervult een belangrijke functie als 
kloppend hart van de stad. De afgelopen jaren hebben 
de gemeente Weert en Provincie Limburg samen met 
ondernemers en pandeigenaren veel geïnvesteerd in het 
aantrekkelijker maken van de binnenstad. Het historisch 
karakter wordt meer benadrukt en het openbaar gebied is 
op veel plaatsen heringericht. Veel van deze projecten zijn 
al afgerond of worden het komend jaar gerealiseerd. Zo 
start de verbouwing van het Jacob van Hornemuseum dit 
jaar en wordt de Nieuwe Markt heringericht.

Vaststaat dat deze investeringen de binnenstad 
aantrekkelijker maken. Echter, er moet veel meer gebeuren 
om de binnenstad écht toekomstbestendig te maken. De 
bevolkingssamenstelling van Weert verandert de komende 
decennia in snel tempo door de vergrijzing. Dit betekent 
dat meer vraag naar levensloopbestendige woningen en 
appartementen. Ook verandert de vrijetijdsbesteding voor 
veel Weertenaren. Deze uitdagingen zorgen ervoor dat de 
binnenstad er heel anders moet uitzien.

Er moet een verbetering komen van de toegankelijkheid 
van gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte, 
zodat mensen van jong tot oud in de binnenstad kunnen 
verblijven. Belangrijker nog: we moeten onder ogen zien 
dat er minder vraag is naar commerciële ruimte (winkels 
en kantoren). Het aantal vierkante meters hiervan 
moet drastisch worden teruggebracht. Hiermee is reeds 
een begin gemaakt bij het opstellen van het nieuwe 
bestemmingsplan voor de binnenstad vorig jaar. De grootste 
uitdaging wordt echter door veel politieke partijen in de 
gemeenteraad vooruitgeschoven: de herinrichting van het 
Beekstraatkwartier.

De enige toekomstbestendige oplossing voor dit gebied is 
een combinatie van levensloopbestendige woningbouw, 
beperkte commerciële ruimte en een toevoeging van meer 
groen. Op deze plek kunnen veel functies landen waar in de 
toekomst vraag naar is in de binnenstad. Bovendien wordt 
op deze manier een einde gemaakt aan de merkwaardige 
constructie waarbij de gemeente als pandeigenaar 
commerciële ruimten aanbiedt en daarmee concurrentie 
vormt voor reguliere panden in de binnenstad.

Een herinrichting van het Beekstraatkwartier is geen 
gemakkelijke opgave en is zeker niet van de ene op de 
andere dag geregeld. Maar wachten is geen optie meer: er 
moet snel worden gestart met het maken van plannen. De 
provincie kan hierbij wederom een belangrijke partner zijn 
voor de gemeente en haar inwoners. Gelukkig komen die 
verkiezingen eraan op 20 maart.

Thomas van Gemert
Fractievoorzitter VVD, Gemeenteraad Weert
Kandidaat Provinciale Staten Limburg 

De redactie behoudt het recht voor om ingezonden brieven in te
korten of tekstueel aan te passen in overleg met de schrijver.


