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BOB is jarig en samen met u willen wij 
ons verjaardagsfeestje houden. Wij 
organiseren voor u als inwoner een 
zomeravondconcert, en niet zomaar 
een concert. 

ZomerOrkest Nederland (kortweg 
ZON) heeft als doel de blaasmuziek in 
Nederland te promoten. De concerten 
van ZON worden georganiseerd in een 
informele setting in de open lucht. Alle 
aspecten van de moderne blaasmuziek 
komen bij de concerten van ZON 
aan bod, van originele werken voor 
symfonisch blaasorkest tot transcripties 
van klassieke werken. Maar ook 
pop, jazz en filmmuziek. Onder de 
herkenbare gele tenten wordt in een 
casual outfit concerten gegeven.

ZON gaat sinds 1987 jaarlijks op 
tournee tijdens de zomervakantie en is 
uitgegroeid tot een begrip binnen de 
Nederlandse blaasmuziekwereld. ZON 
geeft elk jaar zo veel mogelijk jonge 
muzikanten de kans om in een goed en 
gemotiveerd orkest te kunnen spelen. 
Om dit te bereiken wordt ZON elk jaar 
opnieuw samengesteld uit amateurs en 
conservatoriumstudenten van 16 tot en 
met 23 jaar, afkomstig uit Nederland.

Ieder jaar gaat er een solist mee op 
tournee. De soliste van dit jaar is de 19 
jarige Mariëtte Koens. Zij zal op klarinet 
het virtuoze stuk Concertino van Ante 
Grgin ten gehore brengen.

Elk jaar verstrekt ZON een compositie-
opdracht aan een jonge, getalenteerde 
componist. Deze compositie beleeft 
haar wereldpremière tijdens het 
tournee. Dit jaar schreef Matthias van 
Nispen tot Pannerden het stuk ‘Children 
of the Sun’. Het stuk is een ode aan zijn 
kinderen. De componist ontmoette zijn 
echtgenoot tijdens een tournee van 
ZON. Hij noemt zijn kinderen dan ook 
liefkozend ‘ZON-kindjes’. 

De opening van dit feestelijk concert 
wordt verricht door wethouder Wendy 
van Eijk. Het word zeker een genoeglijke 
zomermiddag op 28 juli a.s., aanvang 
14.00 uur op de Markt in Weert.
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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 ruimte, 

toegankelijkheid,

José Kirkels algemeen bestuurslid, 

bewonerszaken & leefbaarheid,

Sjoerd van Hoof algemeen bestuurslid, 

webmaster.

De Bewoners Organisatie Binnenstad is jarig en het bestuur van de BOB vindt dat 
de moeite waard om een feestje te bouwen. Samen met U en het ZomerOrkest 
Nederland !
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ZomerOrkest Nederland
www.zomerorkest.nl

Tournee door Nederland:

 zondag 

28 juli
Weert
 14.00 uur De Markt
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Eind december 2010 verhuisde ik van de wijk Leuken naar het 
centrum, een beste keuze. 

Wonen in de binnenstad heeft altijd al mijn voorkeur 
gehad. Het was dus zeker niet onlogisch dat ik al snel ja 
zei toen ze me vroegen om bestuurslid te worden van de 
BOB. Toen op 24 maart 2014 jl. de voorzitter aftrad, werd ik 
‘oh jee’ gevraagd om voorzitter te worden. Niet helemaal 
onervaren, maar toch.

Sinds mijn 16e ben ik actief in het vrijwilligerswerk en tot op 
heden bekleed ik nog diverse bestuursfuncties. Het waarom 
van het doen van vrijwilligerswerk zit bij mij vooral in het feit 

dat je er plezier aan beleeft, en omdat je –naast je dagelijkse 
werk– daar een ander soort energie van krijgt.

Voorzitter zijn van de BOB is een eer. Zeker in een centrum 
waar het prettig is om in te  wonen. Weert is een stad waar 
schoon, heel en veilig de norm is en waar we klaar staan voor 
elkaar. Het centrum is daarin het kloppend hart van Weert 
en dat hart wordt ook steeds meer een groen hart. Om dat 
te behouden wil ik mij daarvoor als voorzitter inzetten; 
samen met het bestuur, bewoners, CMW en de gemeente. 
Vanuit een positieve grondhouding wil ik zaken aankaarten, 
mogelijk verbeteren en wanneer nodig ook door kritisch te 
zijn. Weert is het waard.  

Bestuur BOB
In  deze Stadgenoot stelt het bestuur zich aan u voor. 
Wat zijn hun drijfveren en wie doet wat in het bestuur. 

Wie: Léon Bouwels
Wat: Voorzitter | penningmeester 
 bestuurslid & secretaris CMW evenementenbeleid
 Stadgenoot & sociale media

In de ondergrondse containers voor 
restafval zit een sensor die meet hoe vol 
de container is. De containers kunnen 
daarom zo vaak als nodig is worden 
geleegd. De containers worden tijdens 
de weekdagen regelmatig geleegd. 
De vulsnelheid in het weekend is 
onvoorspelbaar. Soms ontstaan 
problemen met de capaciteit. Dat krijgt 
de aandacht van de gemeente.

Bedrijfsafval
De ondergrondse containers mogen 
alleen worden gebruikt door bewoners. 
De capaciteit van de containers is 
berekend op het aantal bewoners en 
niet op bedrijfsafval. Bedrijven zijn zelf 
verantwoordelijk voor het inzamelen 
en afvoeren van bedrijfsafval. 

Grof afval naar de milieustraat
Een deel van het afval dat naast de 
containers wordt geplaatst betreft 
grof huishoudelijk afval. De containers 
zijn hier niet voor bedoeld en vaak 
past het afval ook niet door de 
trommel van de container. Grote 
stukken afval kunnen ervoor zorgen 

dat er een storing optreedt waardoor 
de container niet meer gebruikt kan 
worden door bewoners die later 
komen. Met de Weerterlandpas 
mogen alle huishoudens in Weert 6x 
per jaar gratis een bezoek brengen 
aan de milieustraat.  Meer informatie 
staat op de website van de gemeente, 
www.weert.nl/afval 

Handhaving
De gemeente Weert gaat de controles 
op het gebruik van de ondergrondse 
containers en op het illegaal bijplaatsen 
van afval dit jaar verscherpen. Er kunnen 
stevige boetes worden uitgedeeld voor 
het foutief aanbieden van afval: deze 
boetes beginnen bij € 95,- en kunnen 
oplopen tot € 380,- . 

Meldingen openbare ruimte
Heeft u in de openbare ruimte 
iets gezien dat uw aandacht heeft 
getrokken, zoals zwerfafval of een 
bijplaatsing bij de ondergrondse 
containers? Er zijn verschillende 
manieren om dit bij de gemeente te 
melden. Via de website https://www.

weert.nl/melding kunt u een melding 
indienen. Dit kan ook anoniem. Via het 
telefoonnummer (0495) 575 000 kunt 
u tijdens kantooruren een melding 
doorgeven aan de gemeente. U kunt 
ook de mobiele app BuitenBeter 
gebruiken. Deze app is gratis te 
downloaden via de Playstore en de 
Appstore.

Overlast dumpingen ondergrondse containers
Regelmatig ervaren bewoners en bezoekers van de binnenstad overlast doordat er bij de ondergrondse afvalcontainers 
illegaal afval wordt bijgeplaatst. Deels betreft het afval dat naast de container wordt gezet wanneer deze vol zit. 
Voor een ander deel betreft het afval dat niet in de container thuis hoort, zoals grof huishoudelijk afval of bedrijfsafval. 

géén afval
naast de container

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

Bewoners Organisatie Binnenstad



De binnenstadbewoners echter maken 
veel gebruik van de promenades 
en ergeren zich aan de fietsers en 
brommers op de promenade. Er zijn 
ook regelmatig bijna-ongelukken. 
In de Stationsstraat rijden dagelijks 
grote groepen scholieren over de 
promenade en zelfs auto’s. 

De BOB heeft in het verleden al eens 
een handhavingsverzoeken ingediend. 
Zowel BOB als bewoners verwachten 
niet dat er permanent op iedere hoek 
een handhaver staat om te bekeuren, 
maar een gerede pakkans en het dan 
krijgen van een bekeuring kan helend 
werken. De indruk ontstaat nu dat het 
fietsen op de promenade inmiddels 
oogluikend wordt toegestaan. Dit in 
tegenstelling tot Roermond.
  
BOB is tegen het voorstel om het 
fietsen overal mogelijk te maken. De 
promenades zijn te smal en worden 
nog eens extra versmald door de uitwas 
aan reclameborden etc. van winkeliers. 

Het toestaan van fietsen op de toch 
al niet te brede promenades wordt 
dan gevaarlijk: kinderen lopen rond 
en kunnen onverwacht achter de 
reclameborden vandaan komen en 
ook ouderen horen fietsers vaak 
niet aankomen. Fietsers scooters en 
brommers anticiperen nauwelijks op de 
aanwezigheid van voetgangers; rijden 
te hard, meestal naast elkaar en dat alles 
met een grote vanzelfsprekendheid.
De Beekstraatpromenade is nog smaller 
dan de Langstraat en is ook nog eens 
een  toegangspromenade voor mensen 
woonachtig aan de Hoogpoort en 
Ververshof– overwegend oudere 
mensen. Niet fietsen dus.
 
Als pilot kan bekeken worden of het 
fietsen van het ene plein naar het 
andere plein wenselijk is (Markt, Nieuwe 
Markt, Korenmarkt) middels een 
fysieke route. Men kan –met tegenzin– 
een pilot starten in de Stationsstraat: 
mits er fysieke maatregelen worden 
genomen. Daarbij aangetekend dat 

een deel van de ondernemers in de 
Stationsstraat ronduit tegen deze optie 
is, en begrijpelijk ook.  

Het centrum is van het formaat van 
Jip en Janneke en daardoor goed 
beloopbaar. Het veilig kunnen stallen 
van de fietsen, e-bikes en brommers aan 
de uitloopstraten biedt meer soelaas 
voor de binnenstadeconomie dan het 
fietsen op de promenade. Overigens wil 
de BOB de winkelier nog weleens horen 
als fietsers hun fiets voor de winkeldeur 
stallen of tegen de etalageruit plaatsen. 

Het gedrag van de fietsers, brommers 
en scooters op de promenade is niet 
te mannagen. Handhaven blijft dan de 
beste optie en daarom is het bestuur 
blij met de recente acties van politie 
en VVN.

Wij roepen bewoners in het centrum 
op om te reageren op dit artikel en 
hun mening te geven. Dat kan via de 
website www.bobweert.nl 

Fietsen op de promenade?
De discussie over het fietsen op de promenade laait weer op. Enkele ondernemers vinden het vanuit hun 
ondernemerschap van belang dat fietsen op de promenade toegestaan moet worden.

Oud wordt nieuw

In juni is het voormalige Smeetspand 
aan de Stationsstraat opgeleverd. De 
BOB heet de nieuwe bewoners van dit 
van harte welkom in het centrum. De 

Smeetspassage krijgt een facelift en 
wordt een promenade met veel groen 
en blijft verkeersvrij. 

Het voormalige UWV-kantoor ondergaat 
momenteel een transformatie. Ook daar 
worden 28 appartementen toegevoegd 
aan het woningaanbod in het centrum. 



In 2017 is de museumvisie door 
de gemeenteraad van Weert 
vastgesteld, waarin de toekomst van 
Gemeentemuseum Weert is bepaald. 
Vanuit deze visie is de renovatie, 
restauratie en herinrichting van het 
gebouw gestart. Tegelijkertijd wordt 
er ook gewerkt aan de inhoudelijke 
plannen van het museum.

Sinds 2018 is het museum gesloten 
voor publiek en wordt er achter de 
gesloten deuren gewerkt aan de 
voorbereidingen voor de aanstaande 
verbouwing. De vele duizenden 
tentoongestelde en opgeslagen 
collectiestukken zijn verhuisd naar 
een tijdelijke bewaarplaats, met als 
resultaat een leeg gebouw.

Wil je nog één keer het kenmerkende 
gebouw in de bestaande situatie zien 
en ben je benieuwd naar de toekomst 
van het pand? Wij nodigen jou als 
centrumbewoner van harte uit om op 
zaterdag 14 september een kijkje nemen 
tijdens de Open Monumenten Dag! In 
het bijna lege pand worden in diverse 

ruimtes de plannen voor de aanstaande 
verbouwing gepresenteerd. Het is zelfs 
mogelijk om op een aantal muren in 
het gebouw een laatste groet of mooie 
herinnering achter te laten.

Hartelijke groet,
 
Simone Verboogen
Marketing en 
communicatiemedewerker 
Gemeentemuseum Weert

Gemeentemuseum Weert nodigt je uit 
om een kijkje te nemen in het museum! 
Gemeentemuseum Weert bereidt zich voor op een nieuwe toekomst! 
Het museum wordt gerenoveerd, gerestaureerd en heringericht. 
Medio 2021 wordt het museum heropend.

Graag wil ik mij voorstellen aan u als bewoner van de 
binnenstad. Mijn naam is Geer van Heugten, 68 jaar, getrouwd 
met Door, vader van twee kinderen en trotse opa van twee 
kleinkinderen.

In de periode van 1986 tot 2002 was ik raadslid voor de PvdA 
in Weert. Binnen de fractie was ik de ombudsman voor de 
burgers in Weert. Na mijn raadsperiode ben ik op zoek gegaan 

naar maatschappelijke activiteiten. Deze heb ik o.a. gevonden 
bij de afdeling Veilig Verkeer in Weert waar ik inmiddels 
voorzitter van ben. Namens deze organisatie ben ik lid van 
de advies verkeerscommissie van de gemeente Weert namens. 
Daarnaast ben ik actief bij de Bewonersorganisatie Binnenstad. 
Beide functies sluiten  goed aan op mijn ombudsfunctie vanuit 
mijn raadsperioden. Regelmatig heb ik namens de BOB overleg 
met het ambtelijke organisatie en bewoners. 

Bestuurslid BOB
In  deze Stadgenoot stelt het bestuur zich aan u voor. 
Wat zijn hun drijfveren en wie doet wat in het bestuur. 

Wie:  Geer van Heugten
Wat:  Secretaris | sociale veiligheid | verkeer 

De bewonersbijeenkomst van 25 
november as. staat in het teken van 
veiligheid. Veiligheid speelt een 
cruciale rol in de wijkbeleving.  
Samen met de politie, brandweer en 
de gemeente Weert maken wij van de 
bewonersbijeenkomst een boeiende 

en leerzame avond. De avond sluiten 
we natuurlijk af met een genoeglijke 
borrel in de pianobar. 
Noteert u de volgende bewoners-
bijeenkomst alvast in uw agenda. 
Maandag 25 november a.s. om 19.30 
uur in Hotel Fletcher (voorheen 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 per 
brief in november a.s. uitgenodigd.

Veiligheid
Veiligheid speelt een cruciale rol in de wijkbeleving van mensen.



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

Samen met een groot aantal stake-
holders wordt het nieuwe beleidsplan 
op het gebied van verkeer en vervoer 
opgesteld. We zijn onlangs met de 
Externe Begeleidingsgroep (Weerter 
wijk- en dorpsraden, belangenorgani-
saties, mobiliteitsbedrijven, onderwijs 
en grote werkgevers) gestart met een 
eerste sessie om te komen tot een Mo-
biliteitsvisie. In de Mobiliteitsvisie wordt 
de koers voor het mobiliteitsbeleid be-
paald. Er wordt vooral ingegaan op de 
Waarom-vraag: waarom is mobiliteit 
belangrijk voor Weert? Welke kwalitei-
ten en uitdagingen heeft Weert en hoe 
kunnen we vanuit mobiliteit daaraan 

bijdragen? Uiteindelijk worden in de 
Mobiliteitsvisie speerpunten benoemd 
waar wij de komende jaren mee aan de 
gang gaan. Op 2 september wordt nog-
maals aan de Externe Begeleidingsgroep 
input gevraagd voor de Mobiliteitsvisie. 
De resultaten van de sessies worden op 
2 september aan een delegatie van de 
gemeenteraad gepresenteerd om ook 
hen vanaf het begin mee te nemen in 
het proces. Het streven is om de visie in 
het najaar van 2019 aan de gemeente-
raad aan te bieden.

Na de vaststelling van de Mobiliteitsvisie 
gaan we aan de slag met het 

opstellen van het Mobiliteitsplan. 
In het Mobiliteitsplan wordt vooral 
ingegaan op de vraag hoe de 
speerpunten uit de Mobiliteitsvisie 
uitgewerkt worden. Daarvoor wordt 
weer een groot aantal stakeholders 
benaderd zoals jeugd, ondernemers en 
inwoners en bezoekers van Weert. Het 
Mobiliteitsplan resulteert uiteindelijk 
in een Uitvoeringsprogramma. Dat is 
een concreet maatregelenpakket waar 
wij de komende jaren mee aan de 
gang gaan. Het totaal Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoersplan wordt rond 
de zomer 2020 aan de gemeenteraad 
aangeboden.

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)
De wereld van de mobiliteit verandert razendsnel. Niet alleen de techniek (onder andere zelf rijdende auto’s, E-bikes, 
elektrische auto’s en schepen), maar ook de wijze van verplaatsen verandert (o.a. deelsystemen, wensbussen). Weert 
staat open voor dit soort ontwikkelingen en initiatieven. Het GVVP Weert wordt het kader waarbinnen dergelijke 
initiatieven een plek krijgen.

De stichting Huurdersbelangen Midden-
Limburg ondersteunt bewoners die in 
hun wijk of complex de leefbaarheid 
willen verbeteren. Wonen Limburg, 
vestiging Weert, is een belangrijke 
gesprekspartner en is volgens 
de woningwet 2015 verplicht de 
SHML te informeren over hun 
beleidsvoornemens. De SHML heeft 
inspraak als het gaat om huurprijsbeleid, 
renovatie, nieuwbouwprojecten, koop c.q. 
sloop, servicepakketten en huurders-
inspraak etc.   

De Stichting Huurdersbelangen Mid-
den-Limburg (SHML) is een vrijwilligers-
organisatie die de belangen behartigt 
van huurders. SHML helpt huurders die 
er niet uitkomen met hun verhuurder en 
geeft ondersteuning aan bewonerscom-
missies. 
Met het nieuwe kantoor kan de SHML 
huurders en bewonerscommissies beter 
van dienst zijn en inzetten op service 
en kwaliteit. “Samen werken aan een 
betere woonomgeving”. Dat zegt het 
eigenlijk precies.

Praktische informatie
Locatie Langpoort 7a
 6001 CL Weert 
Openingstijden Dagelijks geopend 

van maandag t/m 
donderdag van 9.00 
t/m 12.00 uur.

E-mail  info@shmlweert.nl
Website  www.shmlweert.nl
Twitter  @SHML_Weert
Tel. 0495-543858 en
 0495-223119

Huurdersbelangen Weert
De Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg heeft op 22 april jl. haar nieuwe kantoorpand 
aan de Langpoort 7a in Weert geopend.  

Ik, Sjoerd van Hoof, ben 34 jaar oud en 
woonachtig op de Wilhelminasingel.
Ik ondersteun de BOB bij technische 

zaken zoals het onderhoud en 
invulling van de website en ga op pad 
voor fotomateriaal.

Bestuurslid BOB
In  deze Stadgenoot stelt het bestuur zich aan u voor. 
Wat zijn hun drijfveren en wie doet wat in het bestuur. 

Wie:  Sjoerd van Hoof 
Wat:  Websitebeheerder | algemeen bestuurslid 



Sinds de promenades een 
voetgangersgebied geworden zijn, 
is er overlast van fietsers die hier 
gewoon blijven fietsen. Van 28 mei 
2019 tot en met 12 juni 2019 was er 
een waarschuwingsperiode. Hier is 
voor gekozen, zodat iedereen weer 
bewust is dat de binnenstad een 
voetgangersgebied is. Sinds 13 juni 2019 
is het afgelopen met waarschuwen, 
nu zal wél bekeurd worden. De politie 
en gemeente gaan na 13 juni 2019 
samenwerken zodat de controles 
gewaarborgd blijven. Er zal meer 
toezicht komen in de binnenstad door 

handhaving en politie. Op deze manier 
zal de overlast verminderen. Daarnaast 
is ook de vraag aan u, de burger zelf, om 
fietsers aan te spreken. Spreek iemand 
aan zoals u ook graag aangesproken 
zou worden, dan is er (bijna altijd) een 
gesprek mogelijk. En onthoud, winkels 
open, fietsers lopen!

Nb. Deze actie is mede tot standgekomen 
met de BOB en VVN afdeling Weert. 

Winkels open, fietsers lopen
Dat is de slogan waar de politie en gemeente Weert de overlast van de fietsers 
wil gaan aanpakken. 

Beste Stadgenoten,
Het bestuur van de Bewonersorganisatie Binnenstad bestaat uit  5 
leden, waarbij ik als enige vrouw het moet opnemen tegen de vier 
heren (Pff, valt niet altijd mee). Ik ben 59 jaar en woon natuurlijk 
in de binnenstad. Als geboren en getogen Weertenaar gaat me 
het wel en wee van de binnenstad aan het hart en wil ik graag 
mijn steentje bijdragen. Denk dat het voor iedereen belangrijk 

is om een aangenaam woongebied te 
creëren c.q. te behouden zonder dat 
het ‘Stadsleven’ tekort wordt gedaan. Ben ervan overtuigd dat 
wonen, winkelen, horeca en het houden van evenementen goed 
samen kunnen gaan. Ik zie in mijn taken binnen de BOB als een 
uitdaging, een uitdaging om alle facetten van onze binnenstad 
zo aangenaam en complementair mogelijk te maken. We hebben 
met verschillende doelgroepen en instanties te maken, soms 
tegenstrijdige belangen. Maar uiteindelijk willen we allemaal 
hetzelfde: ”Een veilige en leefbare Binnenstad”.

Bestuurslid BOB
In  deze Stadgenoot stelt het bestuur zich aan u voor. 
Wat zijn hun drijfveren en wie doet wat in het bestuur. 

Wie:  José Kirkels
Wat: Leefbaarheid & bewonerszaken | Stadgenoot

Werkzaamheden Muntpassage naderen voltooiing
De verbouwingswerkzaamheden in de Muntpassage naderen hun voltooiing. 
Inmiddels zijn de grootste werkzaamheden in de bestaande winkelpassages en winkelruimten achter de rug. 

In de eerste week van september wordt 
de passage aan de Nieuwe Markt weer 
opengesteld voor publiek. Hiermee wordt 
de loop hersteld en zijn alle winkels weer 
toegankelijk. In deze week wordt ook 
Hennes & Mauritz geopend als nieuwe 
publiekstrekker van het winkelcentrum.
 
Het winkelcentrum is dan weer 
helemaal klaar voor de toekomst. Ook 
de bestaande entrees worden voor de 
officiële heropening nog opgefrist. 
Het winkelcentrum heeft hiermee een 
compleet nieuwe uitstraling gekregen. 

De interesse in nieuwe winkelruimten is 
groot zeker nu de veranderingen steeds 

meer zichtbaar worden. Voor de officiële 
opening van het winkelcentrum komen 
er nog aankondigingen van een aantal 
nieuwe retailers die zich zullen vestigen 
in de Muntpassage. Er worden enkele 
winkelunits vrij gehouden om in te 
kunnen spelen op de laatste retail trends. 
Diverse winkels hebben de verbouwing 
van de Muntpassage aangegrepen 
om zelf ook te vernieuwen. C&A heeft 
inmiddels de geheel vernieuwde winkel 
heropend. De winkels van Nelson en WE 
Fashion worden momenteel voorzien van 
een compleet nieuw interieur. Reisbureau 
TUI is uitgebreid, Megaphone, Cigo van 
Bun, Durlinger en Miss Etam hebben 
een nieuwe winkelruimte betrokken. 

Van Haren schoenen is nu druk bezig 
met de verbouwing van een nieuwe 
winkelruimte. Het Munttheater krijgt 
een geheel vernieuwde en vergrote 
entree met ontvangstbalie waar ook nog 
hard aan door wordt gewerkt voor de 
heropening.
 
Op vrijdag 11 oktober staat de officiële 
heropening van de vernieuwde 
Muntpassage gepland. De inwoners 
van Weert en omgeving kunnen zich 
dan voorbereiden op een spectaculair 
evenement. 



Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben 63 
jaar en trotse inwoner van Weert.
Al enige jaren ben ik met plezier actief 
voor de Bewoners Organisatie Binnen-
stad. Daarnaast ben ik ook nog actief 
als kerkwachter c.q. gastheer in onze 
St. Martinuskerk en voor  het Stadsgilde 
St. Catharina 1480, waar ik samen met 
de schietcommissie al enige jaren de 
munitie verzorg. Ook heb ik zitting in 
de verkeerscommissie waar ik toezie op 
toegankelijkheid. Naast deze activiteiten 
ben ik nog actief in diverse andere orga-
nisaties en verenigingen vaak met een 

maatschappelijke doel. Op projectbasis 
vind ik het leuk om mij als vrijwilliger in 
te zetten bij kleine en grote evenemen-
ten in Weert. Ik vind het belangrijk om 
maatschap-pelijk betrokken te zijn met 
alles wat er gebeurt in onze stad. Naast 
het vrijwilligerswerk blijft er gelukkig 
nog tijd over voor ons gezin en het on-
derhouden van vriendschappen en af en 
toe een terrasje te bezoeken om gezellig 
bij te praten onder het genot van een 
drankje. Samen kunnen we er wat moois 
van maken in Weert.

Bestuurslid BOB
In  deze Stadgenoot stelt het bestuur zich aan u voor.  
Wat zijn hun drijfveren en wie doet wat in het bestuur. 

Wie:  Peter van Akkerveken
Wat:  Openbare ruimte | toegankelijkheid | 

verkeerscommissie | groen

Duurzaamheid en welzijn
Neem nou de vraag over wat duurzaam-
heid is. Vraag 10 willekeurige mensen en 
je krijgt 10 verschillende definities van 
duurzaamheid. In het gemeentelijke be-
leidskader Duurzame Ontwikkeling heeft 
de gemeente duurzaamheid gedefinieerd 
volgens de Triple-P gedachte (people, pla-
net en profit). Hierbij wordt gestreefd 
deze drie aspecten in balans te houden. Ik 
vind dat duurzaamheid niet hoeft te lei-
den tot minder welzijn. Sterker: ik geloof 
dat welzijn van zowel mens en dier wordt 
vergroot als we meer rekening houden 
met duurzaamheid. Ik geloof dat de mens 
onderdeel is van de natuur en dat we ons 
ook als zodanig dienen aan te passen. In 
de praktijk lijkt dit vaak omgekeerd te 
zijn. Bij welzijn hoort ook dat we comfor-
tabel kunnen leven. Gelukkig zijn er nu 
veel innovaties die bijdragen aan zowel 
duurzaamheid én welzijn.   

Weert is een mooie gemeente. Niet voor 
niets verkozen tot de groenste regio van 
de wereld. Om dit in stand te houden, 
besteden we veel aandacht aan de kwa-
liteit van openbare ruimte. Ook zoeken 
we aanknopingspunten om samen met 
inwoners en ondernemers de stad ver-
der te verduurzamen. 

Maatregelen
De gemeente heeft voor duurzaam-
heid drie speerpunten vastgesteld: 
klimaat-adaptatie, biodiversiteit en 
energie. Door klimaatadaptatieve maat-
regelen is Weert beter bestand tegen 
extreem weer. Zo realiseren we oplos-
singen om wateroverlast tegen te gaan. 
In de binnenstad is het op warme dagen 
vaak een paar graden warmer dan bui-
ten de stad. Deze hittestress verminde-
ren we door bijvoorbeeld extra bomen 
aan te planten. Momenteel loopt er ook 
een nestkastjes actie, zodat vogels zich 
meer thuisvoelen in de stad. 

Weert heeft de ambitie om in 2040 
energieneutraal te zijn. Dit betekent 
dat de gehele energiebehoefte duur-
zaam wordt opgewekt. Meer dan 2/3 
van de energiebehoefte is afkomstig 
van de gebouwde omgeving. Dat zijn 
alle gebouwen (inclusief bedrijven) 
en woningen. Maatregelen in de ge-
bouwde omgeving zijn dus hard nodig. 
Uiteraard hoeft u niet bang te zijn dat 
morgen het gas wordt afgesloten. Wel 
is het verstandig om bewust om te gaan 
met belangrijke keuzes. Gaat u  het dak 
vervangen? Dan is het praktisch om ge-
lijk (extra) isolerende maatregelen te 

nemen. En wat dacht u van zonnepa-
nelen! 

Ook bij vervanging van uw keuken is het 
verstandig om na te denken over elek-
trisch koken in plaats van gas.

Bewustzijn is ook van belang bij klimaat-
adaptatie en biodiversiteit. Extra groen 
door gevelbeplanting is een eenvoudi-
ge maatregel die goed is voor de aan-
trekkelijkheid van de binnenstad. Het 
biedt ook  extra leefruimte aan vogels 
en insecten. Bovendien zorgt het groen 
voor schonere lucht. Winkeliers kunnen 
kritisch naar hun assortiment en de ver-
pakkingen kijken. Plastic verpakkingen 
zijn niet duurzaam.

Ideeën
Wellicht dat dit artikel bij u ideeën op-
roept. Dan wil ik graag met u in contact 
komen. Stuur een mail naar T.Fijlstra@
weert.nl of bel naar de gemeente 575 
000 en vraag naar Tjalle Fijlstra. Het 
onderwerp is te groot en ingrijpend 
voor alleen de gemeentelijke organisa-
tie. Iedereen kan een bijdrage leveren 
op zijn eigen manier, zowel thuis als in 
de buurt. Samen maken we Weert nog 
mooier!

Duurzaam Weert, helpt u mee?
Een van de speerpunten van de gemeente Weert is duurzaamheid. Maar wat is duurzaamheid? 
En wat wil de gemeente daar nou eigenlijk mee? En wat verwacht de gemeente van inwoners en 
ondernemers? Sinds 1 januari ben ik, Tjalle Fijlstra, de duurzaamheidscoördinator voor de gemeente 
Weert. Ik zou deze vragen dus moeten kunnen beantwoorden, maar zo eenvoudig is dat helaas niet.

Inloopmoment
Vorig jaar is het initiatief ontstaan 
om inloopmomenten te organiseren, 
in samenwerking met BOB, Punt 
Welzijn en KBO. Deze werden 
gehouden in de ontmoetingsruimte 
van het BeekCwartier. Op deze 
inloopmomenten waren er vrijwilligers 
aanwezig die antwoorden konden 
geven op uw vragen.

Helaas is gebleken dat het animo 
niet groot was en daarom hebben we 
besloten om deze inloopmomenten 
stop te zetten.

Uiteraard kunt u nog steeds met uw 
vragen bij ons terecht: 
per mail info@bobweert.nl 
per post Postbus 188, 6000 AD Weert.
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Wijkinformatie
Oud papier
Wekelijks wordt op 3 ochtenden in de binnenstad.
Dit is op dinsdag, donderdag en vrijdag tot 12 uur. 
Oud Papiercentrale Wiermans B.V. Telefoonnummer 0495-531119

In de Heiligenbuurt en overige straten in het BOB-gebied wordt het oud papier 
opgehaald om de week op dinsdagmorgen. 30 juli, 13 en 27 augustus, 10 en 
24 september enz.
Voor meer informatie over deze data etc. kunt u bellen met Dhr. A. Saes, 
telefoonnummer 0495-524195. Ouderenvereniging Fatima Weert.

Papier om 8 uur gebundeld aan de straat zetten. Papier wat blijft staan mee 
terug naar binnen nemen. Voorkom zwerfafval in het centrum. 

Belangrijke telefoonnummers
0495-575000   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

Afval
Bij appartementencomplexen en hoogbouw binnen de gemeente Weert wordt 
het huishoudelijk afval ingezameld in ondergrondse afvalcontainers. Om 
toegang te krijgen voor de afvalcontainer heeft men een pas nodig. Deze kan 
men bij de gemeente aanvragen via de website van de gemeente Weert.nl 

De gemeente kent de Weerterlandpas. Met de Weerterlandpas kan elk 
huishouden in de gemeente Weert per jaar 6 m3 afval gratis brengen naar de 
milieustraat. Daarnaast kan de Weerterlandpas in Weert gebruikt worden om 
te betalen bij het parkeren. Deze kan men bij de gemeente aanvragen via de 
website van de gemeente Weert.nl

Wij 
wensen 
u een 
Prettige 
vakantie 
Bestuur BOB


