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Uitnodiging
bewonersbijeenkomst
Veilig wonen

Vraagt u zich weleens af of uw woning goed is beveiligd? Of wat u zelf kunt
doen om veiliger te wonen?
Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst
over woningovervallen, babbeltrucs, inbraak
en brandpreventie op maandag 25 november
aanstaande in Brasserie-Hotel Antje van de Statie,
Stationsplein 1.
De voorlichtingsbijeenkomst is bedoelt voor
de bewoners van het centrum (BOB-gebied).
De bijeenkomst wordt georganiseerd door het
bestuur van de BOB in samenwerking met de
gemeente Weert, politie en brandweer.
Programma
19.00 uur Inloop
19.15 uur Welkom en introductie door de voorzitter van de BOB
19.30 uur Presentatie gemeente Weert door veiligheidscoördinator Gerard Lenders:
- Welke rol heeft de gemeente?
- Hoe veilig is Weert?
19.45 uur Presentatie Politie door wijkagent Thijs Loven:
- Wat is een woningoverval, inbraak en babbeltruc?
- Hoe gaat een overval, inbraak of babbeltruc in zijn werk?
- Wat doet de politie?
- Camerabeelden zinvol?
- Veilig gedrag in huis en beveiliging van uw woning?
- Hoe kunt u een melding doorgeven?
20.15 uur Pauze 15 minuten.
20.30 uur Presentatie Brandweer door Thieu van Erp (brand veilig leven):
- Wat kunnen bewoners, bewonerscommissie bij dragen aan betere
brandveiligheid?
- Wat is brandveiligheid?
- Wie is waarvoor verantwoordelijk?
- Koolmonoxide en brandmelders in huis?
21.15 uur Afsluiting: waarna u nog informeel vragen kunt stellen aan de
sprekers onder het genot van een drankje.

21-08-14 14:43

e-mail:

info@bobweert.nl

twitter:

@bobweert.nl

adres:

Postbus 188, 6000 AD Weert

U kunt vooraf vragen stellen. E-mail naar info@bobweert.nl óf stuur een brief
naar Bewonersorganisatie Binnenstad, Postbus 188, 6000 AD WEERT. Het bestuur
stuurt de vragen door naar de sprekers. U krijgt tijdens de bijeenkomst antwoord.

Ve i l i g h e i d

De Wijkagent
De politie is er voor u en wil daarom graag bij u in de buurt
zijn. Dichtbij, zodat zij snel kan optreden als dat nodig is,
maar ook om gemakkelijk contact te leggen.

Wat doet een wijkagent?
De wijkagent is een ervaren politieagent. Samen met
zijn collega’s van het basisteam, zoals surveillanten
en rechercheurs werkt hij aan een veilige wijk door
handhaving en opsporing. Vaak is de wijkagent een eerste
aanspreekpunt in de wijk en een bekend gezicht. Hij kent
veel inwoners en ondernemers en spreekt regelmatig met
hen. Door al die contacten weet hij wat er speelt in de
wijk en kan hij in een vroeg stadium problemen oplossen
en liever nog, voorkomen. Veel wijkagenten zoeken
actief contact met de inwoners van hun wijk en hebben
bijvoorbeeld een spreekuur of werken regelmatig op een
centrale plek in de wijk. De samenleving digitaliseert en
vraagt om een politie die waakzaam en dienstbaar is in
de fysieke wereld en de digitale wereld. Veel wijkagenten
zijn daarom actief op sociale media en kunnen via deze
platforms zien wat er speelt, hebben er contact met
inwoners en geven inzicht in hun werk.
Met wie werkt een wijkagent?
Sommige problemen kan een wijkagent zelf oplossen
door met inwoners of ondernemers in gesprek te gaan.
Maar soms gaat het om iets dat niet (alleen) voor de
politie, maar voor de gemeente of bijvoorbeeld een
woningbouwvereniging is. De wijkagent kan dan
doorverwijzen naar hulpverlening of organisaties zoals
buurtbemiddeling. De wijkagent zit regelmatig met de

gemeente, woningbouwverenigingen en andere instanties
om de tafel. Zo weten alle partijen wat er aan de hand is.
Samen met u zorgen zij voor de veiligheid in uw wijk of
buurt.
Wanneer neemt u contact op met een wijkagent?
Bij spoed belt u 112. Ook bij verdachte situaties belt u
112, bijvoorbeeld als mensen zich verdacht ophouden
in portieken. Valt u iets bijzonders op? Onbekenden
die regelmatig bij u in de straat parkeren? Denkt u dat
er vanuit een woning drugs verhandeld wordt of dat
er wiet gekweekt wordt? De wijkagent wil dat graag
weten. Noteer het tijdstip waarop u iets verdachts zag,
kentekennummers, signalementen, alles wat kan helpen
om een verdachte op te sporen. Daarmee helpt u mee om
de veiligheid in uw wijk te vergroten.
Wie is uw wijkagent?
De wijkagent voor het centrum is Thijs Loven.
Hoe neemt u contact op?
Elke wijkagent heeft een eigen informatiepagina. Daar
vindt u een contactformulier dat u kunt invullen. Ook
staan op deze pagina eventueel verwijzingen naar social
media. U kunt uw wijkagent ook bellen via 0900-8844 of
kunt hem op straat aanspreken.
*Bron Politie

géédne caonftavinaelr
naast

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

Door met geweld afval in de containerklep
te stampen raakt de klep ontwricht,
veroorzaakt onnodige reparaties en afval
hopen naast de container.

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

Ve i l i g h e i d
Belangenorganisatie Ieder(in) en
huurdersorganisatie de Woonbond
vinden het belangrijk dat er extra
aandacht komt voor brandveiligheid
op plekken waar senioren en mensen
met een beperking wonen. In zorginstellingen gelden strenge eisen voor
brandveiligheid. In complexen waar
ouderen en gehandicapten zelfstandig
wonen is dat niet zo. Maar niet
iedereen die zelfstandig woont is ook
zelfredzaam bij brand. Mensen met een
fysieke beperking hebben bijvoorbeeld
meer tijd nodig om te kunnen vluchten.
Slechthorenden kunnen niet per
telefoon de hulpdiensten alarmeren
of zelf gealarmeerd worden. Voor
ouderen en mensen met een beperking
is het daarom extra belangrijk om
maatregelen te treffen om brandveilig
te wonen.
Wat is brandveiligheid?
Brandveiligheid houdt in het risico op
uitbreken van brand te beperken
Als er toch brand uitbreekt zijn de
gevolgen zo klein mogelijk.
Betrokkenen (bewoner, eigenaar,
brandweer) ervaren dat de risico’s zo
klein mogelijk zijn.
Een wooncomplex is dus brandveilig
als er goede maatregelen genomen
zijn om brand te voorkomen en de
gevolgen van brand te beperken.
Daarbij moeten ook de bewoners van
oordeel zijn dat de risico’s beperkt zijn.

Brandveiligheid
Ouderen en mensen met een beperking lopen helaas een
groter risico bij brand. Wat kunt u als bewonerscommissie,
cliëntenorganisatie en eigenaren doen om bij te dragen aan
betere brandveiligheid?

De gemeente is verantwoordelijk
voor toezicht op brandveiligheid.
Wat kunt u doen?
Als bewonerscommissie, ouderen- of
gehandicaptenorganisatie kunt u op
verschillende manieren bijdragen aan
betere brandveiligheid.

-

U kunt een themabijeenkomst
organiseren, waar een
medewerker van de brandweer of
brandpreventiespecialist voorlichting
geeft. U kunt brandveiligheidstips
verspreiden onder bewoners.
Deze activiteiten kunt u natuurlijk
ook samen met de verhuurder en
huurdersorganisatie opzetten.
Als bewonerscommissie kunt u bij
de verhuurder aandringen op goede
voorlichting over brandveiligheid aan
bewoners.
Als gehandicapten- of
ouderenorganisatie kunt u contact
opnemen met de huurdersorganisatie
of bewonerscommissies om samen
te kijken naar verbetering die
noodzakelijk of wenselijk zijn.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Wie zelfstandig woont is in principe
zelf verantwoordelijk voor de eigen
veiligheid. Bewoners moeten op
basis van de eigen beperkingen
en woonsituatie zo nodig zelf
maatregelen treffen.

Woningcheck
Bij mensen met beperkingen kunnen
extra maatregelen nodig zijn om
brandveilig te kunnen wonen. Om
de risico’s goed in kaart te brengen
is het verstandig om een deskundige
te raadplegen. Vaak is het mogelijk
dat de brandweer een ‘woningcheck’
uitvoert. De brandweer kan vervolgens
suggesties geven voor concrete
maatregelen om de brandveiligheid
te verbeteren. Die kunnen gaan over
individuele appartementen of over het
gehele wooncomplex.

De verhuurder hoort er voor te
zorgen dat de woning bouwkundig
en installatietechnisch voldoet aan
de eisen van het Bouwbesluit. De
verhuurder zorgt dus voor een
brandveilige woning.

Aandachtspunten
Er bestaan geen brandveiligheidsregels die in ieder wooncomplex op
dezelfde manier van toepassing zijn.
Enkele algemene aandachtspunten:
- Zorg voor rookmelders. Liefst

-

-

in iedere kamer en onderling
gekoppeld. Bekijk de mogelijkheid
voor een brandmeldinstallatie (bij
bewoners met ernstige beperkingen
of dementie).
Breng vluchtroutes duidelijk in beeld
en zorg dat deze vrij van obstakels
zijn.
Zorg voor goede toegankelijkheid
van wooncomplexen en woningen.
Toegankelijkheid is ook ‘uitgankelijkheid’ en maakt vluchten makkelijker.
Zorg dat de huisnummers goed
zichtbaar zijn, zodat de hulpdiensten
niet onnodig lang hoeven zoeken.
Zorg voor extra alarmeringswijzen bij
slechthorenden.
Organiseer regelmatig
brandoefeningen of laat deze
organiseren.

Nog enkele tips
- De meeste slachtoffers bij brand
vallen door het inademen van rook.
Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt
dus niet wakker van de rooklucht.
Doordat de rook veel giftige gassen
bevat, raakt u al snel bewusteloos.
Vaak al binnen enkele minuten! Een
rookmelder waarschuwt u met een
luid alarm.
- Wat doet u als er brand uitbreekt?
Kunt u dan wel snel genoeg uw huis
uit komen? Een vluchtplan kan u
daarbij helpen. Bent u minder goed
ter been? Dan kunt u misschien met
uw buren afspreken dat u hen belt
in geval van nood.
- Brand in de keuken ontstaat vaak
doordat de vlam in de pan slaat. Dat
komt doordat de pan te heet wordt
of voedsel in de pan droog kookt.
- Verlaat u de keuken even, neem dan
de kookwekker mee houd brandbare
spullen zoals pannenlappen, keukenen theedoeken op veilige afstand
van het fornuis
- Rook nooit in bed! Het zal niet de
eerste keer zijn dat iemand met een
brandende sigaret in slaap valt.
*Bron Woonbond (ingekorte versie)

Ve i l i g h e i d
Uit politiegegevens blijkt dat ruim zestig procent van
de woninginbraken sinds oktober vorig jaar is gepleegd
in donkere maanden tussen oktober en maart. Daarom
krijgt de aanpak van woninginbraken van de politie de
komende maanden de hoogste prioriteit. Agenten zijn
extra present, zowel in uniform als onherkenbaar, en
er worden extra rechercheurs ingezet. Maar u kunt zelf
ook iets doen! Bijvoorbeeld door gebruik te maken van
tijdschakelaars op uw binnen- en buitenverlichting.
Licht zet inbrekers in het zicht
Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest actief in
de vooravond. Immers, als het ’s avonds donker is en er
brandt op dat moment geen licht in een woning, weet
een inbreker dat er niemand thuis is. Met een eenvoudige
tijdschakelaar op uw binnen- en buitenverlichting
kunt u dit voorkomen. Maar alleen verlichting is niet
genoeg. Inbrekers slaan graag toe zonder dat toevallige
voorbijgangers hen kunnen zien. Kijk daarom eens kritisch
naar uw eigen huis. Zijn er plekken waar het zicht slecht
is, zoals een raam met een grote struik ervoor of een niet
verlicht portiek of voorportaal? De komende tijd houdt de
politie steekproefsgewijs preventieacties. In de donkere
avonduren worden bij onverlichte woningen een brief in
de bus gedaan met daarin preventiefolders met tips.
90% Minder kans op inbraak met goed hang- en sluitwerk
Daarnaast maakt ook degelijk hang- en sluitwerk
het inbrekers moeilijk. Hang- en sluitwerk met het
Politiekeurmerk Veilig Wonen vermindert de kans op een
inbraak met maar liefst negentig procent! De combinatie
van zicht, verlichting en inbraakwerend hang- en sluitwerk
maakt dat de kans op een inbraak kleiner en de kans op
ontdekking groter.

Geef inbrekers geen kans,
zorg voor licht én zicht!
De dagen worden korter. Als ’s avonds uw huis in het
donker is gehuld, is het voor een inbreker duidelijk dat u
niet thuis bent en dat hij ongezien zijn gang kan gaan. U
kunt daar gemakkelijk iets aan doen met goed licht én zicht
in en om uw huis.

1-1-2, daar pak je ook woninginbrekers mee
U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets niet in orde
is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u verdachte personen
in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en
veel aandacht hebben voor woningen in de buurt, bel dan
direct de politie via 1-1-2. Let erop hoe ze eruit zien en in
welke richting ze vertrekken, zodat u dit aan de politie
kunt doorgeven. Noteer ook het merk en kenteken van
het eventuele vervoermiddel. Het is van belang om zo snel
mogelijk te bellen, immers een inbreker heeft slechts enkele
minuten nodig om zijn slag te slaan en er vandoor te gaan.
Door uw melding kan de politie snel ter plaatse zijn en de
inbrekers oppakken. De politie benadrukt: liever tien keer
voor niets gebeld, dan één keer te weinig!
Preventietips: zorg voor zicht en licht
Een inbreker heeft slechts dertig seconden nodig om in te
breken. Als het langer duurt, breekt hij vaak zijn poging
af. Een aantal tips om het een inbreker lastig te maken:
- Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het
SKG-sterkeurmerk.
- Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het nachtslot
en berg de sleutels op, ook al bent u maar even weg.
- Maak gebruik van tijdschakelaars op uw verlichting. Vaak
verlaten mensen in de loop van de dag hun huis om pas
in de avond terug te keren in een donkere woning. Dit
terwijl verlichting in en om de woning juist kan helpen om
inbraken te voorkomen.
- Maak afspraken met uw buren om een oogje in het zeil te
houden.
- Zorg ook voor zicht en licht bij uw huis. Gebruik in
donkere uren de verlichting bij uw toegangsdeuren en
zorg dat inbrekers zich niet kunnen verschuilen achter
struiken in met name voor- en zijtuinen. Snoei tijdig!
*Bron Politie

Afscheid bestuurslid

Peter van Akkerveken
Met ingang van 1 september jl. heeft ons bestuurslid Peter van Akkerveken
zijn bestuurswerkzaamheden voor de BOB neergelegd.
Peter heeft uit de vele vrijwillige functies die hij bekleed
een keus moeten maken. Dat hebben wij te respecteren,
daarbij aangetekend dat wij zijn inbreng in het bestuur, zijn
werkzaamheden en zijn collegialiteit node zullen missen.
Peter is alom bekend in Weert. Door zijn innemende
persoonlijkheid maakt hij gemakkelijk contact met

bewoners, ondernemers en ambtenaren. Dat maakte hem
voor zijn werkzaamheden op de thema’s, schoon en heel
zeer effectief. Ook zijn deskundigheid op het gebied van
toegankelijkheid kwam hierbij goed van pas.
Het bestuur dankt Peter voor zijn inzet en wenst hem veel
succes met zijn verdere werkzaamheden.

Ingrijpen voorkomt verloedering
Langdurige leegstand winkels
De Stationsstraat dreigt te verloederen met de grote leegstand en het vertrek van
nog enkele retailers. U vraag zich wellicht af, wat boeit dat de BOB?

Langdurig leegstand brengt
uiteenlopende risico’s met zich mee.
Verloedering en vervuiling van de
leegstaande panden is daar één gevolg
van en een doorn in het oog van de
overige ondernemers en bewoners.
Aaneengesloten leegstand gaat vaak
gepaard met criminaliteit, vergroot
het onveiligheidsgevoel, zorgt voor
verminderde leefbaarheid en het trekt
ook geen nieuwe ondernemers aan.
Dat alles boeit de BOB zeker.
De BOB is dan ook van mening dat
de leegstandsproblematiek verder
reikt dan de belangen van de
vastgoedeigenaren. Leegstandsaanpak

vereist meer samenwerking in de
vorm van een taskforce bestaande
uit vastgoedeigenaren, makelaars en
gemeente. Een slagvaardige aanpak
is gewenst, evenals het gebruikmaken
van de leegstandswet die in 2010 in
werking is getreden.
De leegstandswet met de
leegstandsverordening en het
zogenaamde leegstandsoverleg kan
leiden tot een leegstandsbeschikking
en daardoor een behulpzaam
instrument zijn. De uitnodiging van
de gemeente aan de eigenaar kan op
z’n minst leiden tot het schoonhouden
van zijn pand, of samen met de

taskforce bekijken of het pand anders
te bestemmen is, of slim in de markt
is te zetten. Met blurring, freezones, starters en creatieveling kan
de Stationsstraat de noodzakelijke
update krijgen. Makkelijk is het
allemaal niet, maar zoals het
entreegebied vanuit het station
inmiddels laat zien is niets doen geen
optie meer. De gemeente is zeker niet
verantwoordelijk voor de leegstand,
maar wél voor de kansen die worden
gemist. Laten we snel aan de slag
gaan, want samen doen we meer.
Voorzitter
Léon Bouwels

De mening van Serge Roevros

Visie op de Stationsstraat
Het stadscentrum ontwikkelde zich als eerst rondom de kerk, maar met de komst
van het huidige Station Weert dat in 1914 in gebruik werd genomen kwam de
omgeving rondom het station geleidelijk tot bloei.

Zo vestigden zich aan de Parallelweg
en Stationsstraat door de jaren heen
steeds meer bedrijven waarvan
Smeets (1906-1907) en Artola (1936)
de Weertenaren het meest bekend
in de oren klinkt. Zo werd de
Stationsstraat dé winkelstraat van
Weert.
Winkels, horeca en diverse
hotels gingen zich vestigen in de
Stationsstraat. Daarmee werd de
Stationsstraat een aanloopstraat
naar het centrum. Als je willekeurige
bewoners van een stad vraagt
een beeld te schetsen van een
Stationsstraat dan zal het gros een
beeld schetsen van een drukke straat

vol bedrijvigheid en gezelligheid.
De Stationsstraat is ook de
toegangsweg voor de bewoners van
Weert-Zuid, voor onze Belgische
zuiderburen en voor de gasten van
de Weerterbergen. Zij benaderen
het centrum via de Stationsstraat.
En als het doorgaat wordt het
personenvervoer per trein vanuit
België opnieuw leven ingeblazen
waardoor Weert een belangrijke
halte kan worden.
De Stationsstraat verdient het in mijn
optiek dan ook niet om er zo desolaat
bij te liggen. Na alle investeringen in
de afgelopen jaren –Stationskwartier,

Stationsplein, Brasserie-Hotel Antje
van de Statie, Chinees restaurant Azië
etc.– moet er een actieplan komen
om de Stationsstraat te updaten
als een volwaardig entreegebied.
De gemeente moet doorpakken
en initiatieven tonen om de straat
levendig te houden. Dat gaat
niet lukken door bijvoorbeeld
vergunningen te verstrekken
voor appartementen, daar waar
detailhandel of horeca dient te zijn.
Mijn pleidooi is de Stationsstraat
moet weer het visitekaartje van
Weert worden.
Ik schrijf dit als Weertenaar en het
komt uit mijn hart.

Paul Kooij

Centrummanager Weert
Sinds vele jaren is het Centrummanagement Weert het platform waar ondernemers, vastgoed-bezitters, gemeente Weert en
bewoners in de binnenstad, een publiek private samenwerking, met elkaar praten maar vooral ook handelen om het woonen werkklimaat in stand te houden en te verbeteren.

Daar waar binnensteden overal in ontwikkeling zijn,
consumenten andere keuzes maken, wij de gevolgen
van vergrijzing en ontgroening steeds meer ervaren,
is de binnenstad van Weert nog steeds in staat om
bezoekersaantallen vast te houden en zijn er interessante
evenementen.

pakken en te organiseren en dat op een goede manier te
vermarkten op plekken waar het nodig is. Dit betekent
voor ons meer samenwerkingspartners aan tafel en hard
werken om de contacten met de verschillende partijen
verder uit te bouwen, met als uiteindelijk doel, Weert en
haar binnenstad toekomst bestendiger te maken.

Natuurlijk is het onze taak om dit vast te houden, dit
gaat niet meer op de manier waarop wij de laatste jaren
georganiseerd zijn, dus het is tijd om te veranderen.

Naast de wens om onze ambitie handen en voeten te
geven blijft het Centrummanagement zich in 2020 richten
op een schoon, heel en veilige binnenstad. Worden er op
verschillende momenten evenementen georganiseerd en
blijven de belangen van de samenwerkende ondernemers
(BizO) en vastgoed (BizV) een prioriteit.

Om de binnenstad zijn positie te laten behouden naar de
toekomst is het nodig om ons anders te organiseren, onze
focus niet meer alleen te hebben op de binnenstad, maar
meer te denken in een totaalbeleving van onze stad.
Bezoekers komen graag naar steden waar een combinatie
van gezelligheid, horeca, faciliteiten, cultuur, oudheid,
en leuke winkels te vinden is. Weert heeft wat dat
betreft veel te bieden, maar, zoals dat op veel plekken
gebeurd is dat niet samen georganiseerd, elke partij is
verantwoordelijk voor zijn eigen organisatie of het nu
gaat over cultuur, economie, historie of toerisme.
De ambitie van het Centrummanagement is om daarin
te focussen, vanuit de focus gezamenlijk zaken op te

De zaterdagmarkt en haar ondernemers zijn voor Weert
een belangrijke waarde. Het afgelopen jaar is er hard
gewerkt aan een nieuwe opstelling van de weekmarkt, die
in de loop van 2020 van kracht zal zijn, daarnaast hebben
ondernemers gevraagd meer aansluiting te willen bij de
ondernemende stad, hierin ligt ook voor ons een rol.
Voor meer informatie over evenementen kunt u een
bezoekje brengen aan onze vernieuwde website www.
cmweert.nl , daar treft u ook onze contact gegevens aan.
Een bezoek aan de website www.metonsinweert.nl geeft
meer inzicht in de evenementen.

Platform Sociale Zekerheid Weert e.o.
Met ingang van 2 september 2019 is Platform Sociale Zekerheid Weert e.o. gevestigd in Weert.
Platform Sociale Zekerheid Weert e.o. is onderdeel van De
Pijler. De Pijler is weer onderdeel van Burgerkracht Limburg.
Naast Weert heeft Platform Sociale Zekerheid een vestiging in
Venlo, Reuver, Gennep, Sittard, Hoensbroek en Maastricht.
Stichting Platform Sociale Zekerheid is in hartje Weert
gevestigd:
Cwartier (oude gemeentehuis)
Beekstraat 54, kamer 210
6001 GJ Weert
Tel.: 06-54273017
Mail: psz.weert@gmail.com
Website: www.psz-weert.nl

Wat doen wij
Kort samengevat verzorgen wij voor medeburgers onder
het motto “door en voor” een gratis inloopspreekuur
elke maandag van 13.00 – 15.00 uur voor alle vragen
over uitkeringen, met name op het gebied van
arbeidsongeschiktheid en ziekte.
Met name zijn wij gespecialiseerd in ziekte – en
arbeidsongeschiktheidswetgeving.
Dit zijn “open spreekuren” wat betekent dat u geen
afspraak hoeft te maken. U wordt op volgorde van
binnenkomst geholpen. Het bezoeken van een spreekuur
is geheel kosteloos.
Al onze spreekuurhouders zijn vrijwilliger en velen van
hen zijn ervaringsdeskundigen. Onze vrijwilligers worden
door middel van scholing op de hoogte gehouden van
diverse (wets)wijzigingen en wisselen kennis en ervaring
uit met andere spreekuur – en belangengroepen die ook
bij De Pijler zijn aangesloten.

De mening van John Cardinaal

Weert bruist, waardeer dit!
Er wordt niets georganiseerd in Weert, alweer een omleiding, ik heb niks met
triatlon, Weert is dood, het is de schuld van de gemeente.

Ik hoor het allemaal al jaren en soms
ben ik het er mee eens. Gelukkig zie
ik dat het gros van de Weertenaren
en haar gasten genieten van de
binnenstad. Wat zou het lekker zijn
wanneer dat de boventoon van de
belevenis is, dat het gesprek van de
dag is dat we het in Weert heel goed
voor elkaar hebben samen. Samen
met Anne ben ik in 2015 weer in de
horeca begonnen, omdat het bloed
kruipt waar het niet gaan kan, maar
ook omdat ik zo graag het leven vier
in deze bruisende stad. De SooS is
een stadscafé en evenementenlocatie
voor lunch, diner of borrel. Heel
Weert is welkom in het fantastische
rijksmonument op de Markt
tegenover de kerk. Ik schrijf dat nog
maar een keer, want de geschiedenis
van Sociëteit Amicitia maakt het voor
nieuwe gasten wel eens lastig om de
drempel over te stappen.
Met de kermis net achter de rug
stond de binnenstad weer mooi op
de kaart, zelfs slecht weer kan de
pret niet drukken. Van oudsher is

de Weerter kermis een reünie van
Weertenaren en van ver daarbuiten.
Kermis laat ook zien wat er in Weert
kan. Vertier voor jong en oud. Net
als alle andere evenementen in
Weert die diversiteit uitstralen. Weert
bruist. Enige punt van aandacht
hierin is wat mij betreft dat ze te
vaak tegelijk worden georganiseerd.
Er zijn namelijk nog genoeg lege
weekenden waarin plaats is voor
evenementen welke nu gelijktijdig
plaats vinden met grote events.
Wanneer de opmerking gemaakt
wordt dat er niks gebeurt in
Weert dan geef ik ze op deze lege
weekenden gelijk. Loop maar eens
op een vrijdagavond of zondag door
de stad als er niets georganiseerd
is... een veel gehoorde ambtelijke
opmerking als reactie hierop is dan;
er worden wel 350 vergunningen per
jaar afgegeven! Maar zoals gezegd
vaak tegelijk en zeker niet allemaal
in de stad. De binnenstad wordt toch
als referentie gezien voor mensen
van buitenaf. Een hele positieve

U bent dan van harte welkom met al uw persoonlijke
en algemene vragen op het gebied van uitkeringen en
sociale zekerheid.
Zieke werknemers, mensen met een (gedeeltelijke)
arbeidsongeschiktheidsuitkering en andere
uitkeringsgerechtigden kunnen met hun vragen iedere
week bij ons terecht.
Wat wij doen is naar u luisteren en en leggen alles
in gewone mensentaal uit. Wij geven inlichtingen en
advies. Al onze adviezen zijn vrijblijvend. Er kunnen
hieraan geen rechten worden ontleend.
We informeren u over:
- Uw rechten en plichten tijdens de ziekteperiode (Wet
verbetering Poortwachter)
- De taken van werkgever, werknemer en Arbodienst
- Uitkeringen
- Re-integratiemogelijkheden naar betaald werk
- De beoordeling WIA door de Verzekeringsarts en

ontwikkeling vind ik het anders
inrichten van de weekmarkt, zo
ontstaat er in ieder geval op de markt
ruimte voor andere evenementen,
bijvoorbeeld een braderie weekend
i.p.v. enkel op de vrijdag.
Ik ben geboren op Leuken, maar
mijn werkend leven heeft zich altijd
afgespeeld in de binnenstad. Ik geniet
van de diversiteit aan evenementen.
Van Carnaval tot Buitengewoon
tafelen. Om dit te behouden is het
van belang dat ondernemers in de
(binnen)stad ruimte krijgen om te
ondernemen! Met de gemeente als
partner met een duidelijke visie over
waar wat mag landen. Mijn inziens is
nog meer (lege) pleintjes en plekken
creëren niet de oplossing. Overal
vormen van horeca toelaten ook
niet, daar is Weert te klein voor. Het
geeft even een boost, maar op de
middellange termijn is niet duidelijk
wat de consequenties zijn voor de
rest van de stad.

Arbeidsdeskundige van het UWV
- Herbeoordeling WAO, Wajong en WIA
- Andere wetten zoals WW, IOW, IOAW, WMO,
Participatiewet en Toeslagenwet
- UWV (ook als u een klacht heeft)
- Ontslagvergoedingen (bv Transitievergoeding)
- Bezwaar – en Beroepsprocedures
- Voorzieningen en regelingen voor minima
Uw spreekuurhouder in Weert
Mijn naam is Wiel Schoenmaekers,
63 jaar en woonachtig in Weert.
Vanuit mijn vorige professie heb
ik veel ervaring op mogen doen
op het gebied van ziektewet/
ziekteverzuim, re-integratie,
arbeidsongeschiktheid en wet
verbetering Poortwachter
en daaraan gerelateerde
uitkeringen.

Bent u degene
waarnaar wij
op zoek zijn?

Wijkinformatie

De BewonersOrganisatieBinnenstad
(BOB) is op zoek naar enthousiaste
bestuursleden die samen op de
thema’s, schoon, heel en veilig
zich willen inzetten voor de
binnenstad.
Voelt u zich betrokken tot en
wilt u iets betekenen voor de
binnenstad Weert, dan meld u
aan en wij nodigen u uit voor een
kennismakingsgesprek.

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.

U komt te werken in een prettige
werkomgeving met de overige
bestuursleden. U doet contacten
op met de gemeentelijke
organisatie en andere instellingen.
Mocht u belangstelling hebben of
wilt u meer informatie over deze
vrijwilligersvacature neem dan
contact op met Léon Bouwels.
Info@bobweert.nl

Ophalen 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

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. Wijkagent Thijs Loven (Weert-centrum en wijk Fatima)
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
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