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Een vraag die ik de afgelopen tijd veel 
heb gehoord (en beantwoord) gaat 
over het ‘waarom’ bij mijn keuze voor 
de gemeente Weert. Die keuze laat 
zich gemakkelijk uitleggen. Na een 
tiental jaar in Landgraaf actief te zijn 
geweest vond ik het tijd worden om 
met een nieuwe, frisse blik, actief aan 
de slag te gaan op een andere plek. 
De gemeente Weert heeft alles wat 
ik zocht, een winkelstad, veel groen, 
mooie dorpen, prachtige (economische) 
ligging en (bestuurlijke) uitdagingen 
die horen bij een stad. Aangezien ik 
hou van uitdagingen en hard werken, 
was deze sollicitatie zo verzonden. 

Mijn kennismaking met Weert is, 
vooral vanwege het coronavirus, 
anders verlopen dan normaal. 
Desondanks ben ik enorm hartelijk en 
warm welkom geheten. 

Ik heb Weert en haar inwoners al goed 
leren kennen. Wat me is opgevallen is 
de enorme betrokkenheid van inwoners 
bij haar gemeente, het groot aantal 
actieve vrijwilligers en/of leden van 
verenigingen en stichtingen. Specifiek 
voor de binnenstad valt me het op hoe 
actief de ondernemers zijn en wat een 
mooie combinatie er is tussen wonen 
en ondernemen. Op deze manier is 
er altijd leven in de brouwerij. En zo 
hoort dat ook te zijn. Weert kent een 
meer dan rijk verleden. De inwoners 
die ik gesproken heb zijn daar trots op 
en willen die trotsheid ook bewaken

voor de volgende generaties. 
Ow, en om maar meteen een heikel 
punt te raken. De leegstand is in Weert 
lang niet zo erg als op heel veel andere 
plekken in het land, bijvoorbeeld zoals 
de regio Zuid-Limburg. Uiteindelijk 
zijn we hier ook zelf verantwoordelijk 
voor. Koop lokaal en hou daarmee de 
ondernemers in stand. Op dit moment 
overnacht ik regelmatig in het gasten-
huis van de zusters Birgitinessen, 
maar ik ben samen met mijn gezin 
druk bezig om een woning te vinden 
binnen deze gemeente. Vanaf dan kan 
ik ook echt ervaren hoe het is om een 
Weertenaar te zijn.

Raymond Vlecken
Burgemeester van Weert

Stadsgenoot 
Beste inwoners van de binnenstad en omliggende wijken,
De meeste van u zullen mij in de afgelopen maanden wel ergens voorbij 
hebben zien komen of over mij hebben gelezen. Voor de inwoners die dat 
nog niet hebben gedaan, mijn naam is Raymond Vlecken, 55 jaar en sinds 
mei uw nieuwe burgemeester. Ik ben geboren en getogen in Heerlen, 
getrouwd, vader van een zoon en een dochter en de afgelopen 10 jaar 
burgemeester geweest van de gemeente Landgraaf. 
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géén afval
naast de container

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

Bewoners Organisatie Binnenstad
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Nadat de gemeenteraad de museum-
visie heeft vastgesteld, is in 2017 een 
budget van € 4.1 miljoen beschikbaar 
gesteld. Een provinciale subsidie van 
€ 1.1 miljoen is toegekend in het kader 
van het programma Stedelijke ontwik-
keling. In 2018 is het budget verhoogd 
naar € 5.3 miljoen. Een restauratie-
subsidie van € 250.000 is toegekend 
voor het weer zichtbaar maken van 
monumentale historische elementen. 

In februari 2020 is gestart met de 
renovatie en restauratie. Het pand is 
tevens voorzien van een compleet 
nieuwe museuminrichting. 

Is het veel geld? Ja! Is het de moeite 
waard? Ja! Ik zal u proberen uit te 
leggen waarom.

In Weert zorgen we voor een rijk aanbod 
van culturele voorzieningen. Daarin 
spelen de bibliotheek, het theater, 
het poppodium, het RICK, Punt Welzijn, 
de huiskamers en het museum een 
belangrijke rol. Cultuur verbindt,
inspireert en prikkelt. Wij promoten 
ons erfgoed. Historie als leidmotief. 
De culturele sector verhoogt de kwaliteit 
van onze stad, en trekt talent aan.

Er is van alles te vertellen over het 
gebouw en zijn geschiedenis, de nieuwe 
gevel, de kelders, of de zolder. 
De achterbouw en de gevel hebben 
toch wel de meest ingrijpende aan-
passing ondergaan. De achterbouw 
huisvest de entree, kantoorfuncties, 
lift, toiletten, facilitaire dienst en 
vluchttrap. Functioneel en praktisch. 

De aanpassing van de buitenkant van 
het gebouw is op zijn zachts gezegd 
een ‘statement’. Door de gevelbekleding 
van een koper-aluminium legering 
onderscheidt dit deel zich van het 
historische hoofdgebouw. Je wordt 
letterlijk naar de entree van het museum 
getrokken. Ik vind het prachtig.

Ik ben trots op het resultaat. Het 
gemeentebestuur heeft lef getoond 
door echt te kiezen voor Museum W. 
Een toekomstbestendig, toegankelijk 
en duurzaam gebouw. Het pand, ook 
wel genoemd ‘collectiestuk nummer 1 
van Museum W’, heeft alles in zich om 
een representatief icoon te worden, 
midden in het Weerter stadshart. 

Nieuwsgierig geworden? 
Op 11 december 2021 zal Museum W 
officieel worden geopend. 

Wendy van Eijk
Wethouder gemeente Weert

Museum W
Een markant rijksmonument in het centrum van onze stad. Sinds 1982 is het
Gemeentemuseum Weert gevestigd in het voormalige stadhuis. In de periode 
vanaf 1982 is er niet of nauwelijks in het pand geïnvesteerd. Natuurlijk is 
er onderhoud gepleegd, sober en doelmatig, maar daarmee is ook alles 
gezegd. Het was hoog tijd voor een grootschalige verbouwing! 

Cultuur maakt dat inwoners trots zijn 
op Weert en daarom is geen enkele 
pijler belangrijker dan een andere. 
Alle pijlers zijn onontbeerlijk voor het 
rijke culturele leven van Weert. 

Een van die pijlers is Museum W, onder-
gebracht in een historisch pand en nu 
schitterend gerenoveerd. De iconische 
entree is al veelbesproken, minder 

besproken is dat het museale werk 
binnen plaatsvindt. Het museale werk 
is voor een groot deel gericht op 
overdracht van wat het museum te 
bieden heeft: kennis, verhalen, beleving, 
ervaring, ontmoeting, lering, vermaak, 
emotie en bewondering. Uit te dragen 
door een enthousiast team.  
Ook collectieverwerving, beheer en 
behoud is een belangrijk aspect van 

het museale werk. Vandaar ook dat u 
in deze Stadgenoot een artikel aantreft 
over Museum W, geschreven door  
Wethouder Wendy van Eijk en een 
artikel, weliswaar uit de oude doos, 
dat u één van de vele facetten van het 
museale werk laat zien. 

Léon Bouwels
Voorzitter BOB

Cultuur maakt inwoners trots
Het belang van cultuur, de waarde van cultuur, is veelomvattend. Om te beginnen is cultuur een belangrijke 
medebepalende factor waar het gaat om aantrekkingskracht van een gemeente. Cultuur is een economische factor, 
die bijdraagt aan een sterke lokale economie. Daarnaast is er de intrinsieke, esthetische waarde van cultuur met 
zijn positieve effecten op individuen, groepen en samenlevingen. 

vomgever/architect Maurice Mentjens
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In mei 1996 kwamen twee tips binnen 
bij de gemeente Weert. Op een veiling 
van Sotheby in Amsterdam zou een 
bijzondere en grote neogotische verguld 
zilveren monstrans van Hubertus Esser 
uit Weert worden geveild. 

De veiling werd bezocht en de mon-
strans uit 1873 nauwkeurig bekeken. 
De herkomst en de toestand werden 
besproken met de deskundige van 
Sotheby. De conclusie was dat de 
monstrans een zeer waardevolle 
aanwinst voor het museum zou zijn. 
Te meer omdat een vrijwel identiek 
stuk dat het museum in bruikleen had 
van de St. Martinuskerk was gestolen en 
vernield. Deze monstrans zou duidelijk 
een lacune in de collecties kunnen 
opvullen.

Er werd een advies gemaakt voor 
het college van burgemeesters en 
wethouders en ijverig gezocht naar 
geld om een mogelijke aankoop te 
financieren. Het museum beschikte 
namelijk niet over een eigen aankoop-
fonds waaruit een dergelijk aankoop 
(geschatte opbrengst 15.000-18.000 
gulden) zou kunnen worden betaald. 
Na het doorlopen van de procedures 
kwam er groen licht en kon de con-
servator een schriftelijk bod doen 
op de monstrans. 
Dit bod bleek succesvol te zijn en 
monstrans werd op 22 mei 1996 
aan het museum toegeslagen. 
Het museum maakte een afspraak om 
het stuk op te halen in Amsterdam, 
maar niet voordat de verzekering werd 
gewaarschuwd, zodat het object 
gedurende de reis was verzekerd. 
In de kluis was inmiddels een plaats 
vrijgemaakt waar het stuk voorlopig 

kon worden opgeslagen. Bij aankomst 
in het museum is het object nogmaals 
goed bekeken en volgde inschrijving 
in de inventaris. De monstrans is door 
de conservator uitgebreid beschreven 
en er werd een afspraak gemaakt om 
de monstrans te laten fotograferen. 
Alle gegevens en de foto’s zijn in de 
documentatie opgenomen en in de 
computer ingevoerd. 

Het kruisje in de top van de monstrans 
was verdwenen. Uit een bak met losse 
onderdelen werd een passend kruisje 
gevonden dat op de monstrans werd 
gemonteerd. Verder bleek dat op de 
blauw email vlakken rond de hostie-
houder bloemvormige sierstukken 
hadden gezeten. Het ontbreken daarvan 
was storend. Via veilinghuis Sotheby 
is daarom contact gezocht met de 
verkoper, een particuliere verzamelaar 
van kerkelijk edelsmeedwerk. Deze 
bleek de 6 sierstukken die versierd 
waren met grote diamanten te hebben 
verwijderd. Van delen (met name 
enkele grote roosgeslepen diamanten) 
had hij sieraden laten maken voor zijn 

familieleden. De restanten bleek hij 
echter nog in bezit te hebben en hij 
was bereid deze te verkopen. 
Van de vroegere eigenaar werd ook 
het complete verhaal van de herkomst 
van de monstrans verkregen. 

De sierstukken werden vervolgens 
in het najaar van 1996 gerestaureerd 
door edelsmid Eloy Werz uit Weert. 
Hij maakte delen bij en vulde de 
ontbrekende stenen aan. Nu echter 
geen diamanten, maar de veel goed-
kopere zirkonia’s. Deze zijn niet meer 
in roosvorm geslepen, zodat ze altijd 
van dichtbij als restauratie herkenbaar 
zijn terwijl ze in het grote geheel niet 
opvallen. Nadat de restauratie was  
voltooid en het stuk helemaal was 
schoongemaakt werd de monstrans  
in een vitrine geplaatst. Deze werd 
daartoe opnieuw voorzien van etalage-
flanel en er werd een passend voetstuk 
gemaakt. Er werd een tekst geschreven 
en in de vitrine gelegd. Inmiddels was 
ook de pers ingelicht over de aankoop.

Persberichten werden geschreven 
en persfoto’s gemaakt. Er werden 
interviews gegeven voor schrijvende 
pers, plaatselijke radio en TV. 
Uiteraard werd de aankoop opgenomen
in het jaarverslag. Zo kwam een 
bijzondere aankoop voor het museum 
tot stand, die na ruim drie kwart jaar 
voor het publiek te bezichtigen was.  

Drs. John van Cauteren
Conservator gemeente Weert

Een kijkje in de museumkeuken
Van tip tot vitrine, hoe een bijzonder object aan de collectie van 
het Gemeentemuseum werd toegevoegd.
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Het is het handelsmerk van “Weertenaar” 
John Jacobs, samen met Brian Voesten
eigenaar van Skice. De creatieve 
ondernemers hadden een droom, de 
gemeente Weert zag de meerwaarde. 

Samen gaven ze een tweede leven aan 
het oude stadhuis. Cwartier, zo heet 
deze nieuwe, duurzame formule die 
voorziet in een grote, sociaal-maat-
schappelijke en zakelijke behoefte. 
Tientallen ondernemers hebben hun 
anonieme zolderkantoor inmiddels 
ingeruild voor deze bruisende broed-
plaats in het hart van de stad. Daarmee 
heeft het initiatief zijn bestaansrecht 
dubbel en dwars bewezen. 

Waarom zou je een gebouw dat nog 
lang niet afgeschreven en uitstekend 
te exploiteren is, verruilen voor een 
jarenlange bouwput? De wereld van 
vandaag en morgen vraagt om slimmere 
oplossingen.
‘Cwartier next level’: wonen, werken 
en verduurzamen in het centrum van 
Weert. Een innovatie die alleen maar 
winnaars kent.

Voor John Jacobs blijft het niet bij 
dromen. Er is werk aan de winkel. 
Volgens dezelfde win-winformule 
brengt de Weertenaar op verschillende 
plaatsen de boel in beweging. Denk 
aan Theater De Huiskamer als culturele

ontmoetingsplek. Het kazerneterrein 
zou een Campus van de Toekomst 
kunnen worden, in Hieronymus ziet hij 
kans om zorg en wonen te verenigen. 
Of de Weerter binnenstad als ‘thuis-
werkplek’ voor Brainportmedewerkers 
uit deze regio. Zoveel ideeën, het 
hoofd van John Jacobs is een creatieve 
broedplaats op zich.   

In het hoofd van John Jacobs bruist het altijd
De wereld van morgen vraagt om slimme, duurzame oplossingen.

Dat we ons in Weert zouden vestigen, 
was vanzelfsprekend. We kennen 
Weert bijzonder goed: het is een 
prettige stad om te winkelen, iets te 
eten en te drinken. Weert kent relatief 
veel kleine lokale ondernemers en niet 
alleen landelijke ketens. Dat geeft de 
stad een bijzondere en gemoedelijke 
sfeer. Het is niet voor niets dat naast 
Weertenaren ook Brabanders en Belgen 
graag de binnenstad bezoeken.
Toen we op zoek gingen naar een  

locatie voor Sabrosa hebben we 
bewust gekozen voor een plek in het 
hart van Weert. ‘De stad’ is namelijk 
altijd levendig en dus is het er gezellig. 
Weert kent verschillende leuke straten 
en pleinen waar eetgelegenheden 
gevestigd zijn, maar voor ons springt 
de Markt/Korenmarkt er toch wel uit. 
Het is een echt horecaplein midden in 
het centrum onder de monumentale 
Martinuskerk. En als binnenkort 
museum ‘W’ geopend wordt, is de 

omgeving van de Markt/Korenmarkt 
nog aantrekkelijker.
Sabrosa Tex-Mex is een mooie aanvul-
ling op het horeca-aanbod. U vindt ons 
naast De Gruyter in het voormalige pand 
van Da Simone.

Marie-Michèle Stokbroeks & 
Marcel van der Kolk

Sabrosa Tex-Mex
Vol trots hebben wij onlangs op de Korenmarkt ons nieuwe restaurant 
geopend: Sabrosa Tex-Mex! 
Daarmee is voor ons een droom in vervulling gegaan.
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Verhuurder heeft stemrecht in VvE
Huurders zijn geen lid van de VvE. Hun verhuurder wel, 
maar die woont niet in het gebouw. Dat betekent dat in de 
VvE de belangen van de leden dan niet gelijk lopen. 
Een eigenaar die zelf niet in het gebouw woont, kan 
bijvoorbeeld over onderhoud heel anders denken dan 
eigenaars die wel in de appartementen wonen.

Volmacht voor huurder
Alleen eigenaars kunnen deelnemen aan de VvE-vergadering. 
Wel kan een huurder met een volmacht van de verhuurder

die eigenaar is aan de vergadering deelnemen. Hij kan zelfs 
meestemmen. De verhuurder bepaalt de omvang van de 
volmacht.

Machtsmisbruik van grooteigenaar
Is er een eigenaar in het appartementsgebouw die veel 
appartementen bezit? Dan betaalt deze eigenaar een groot 
deel van de kosten. Maar hij heeft ook een groot aandeel in 
het stemrecht bij vergaderingen van de VvE. In de VvE geldt 
de regel dat de meerderheid beslist. Maar bij een besluit 
moet de VvE wel rekening houden met de belangen van 
alle eigenaars. Dit voorkomt dat 1 eigenaar alleen zijn eigen 
belangen veiligstelt zonder rekening te houden met andere 
eigenaars. Gebeurt dat toch, dan kan een mede-eigenaar 
aan de kantonrechter vragen zo’n besluit te vernietigen.

Gemengd complex: 
Eigenaars en huurders in 1 gebouw
U kunt een appartement kopen in een gebouw waar 
niet alleen eigenaars, maar ook huurders wonen. 
Dat kan gevolgen hebben voor beslissingen die 
een Vereniging van Eigenaars (VvE) neemt over 
bijvoorbeeld onderhoud.

Een belangrijk wapen tegen leegstand en verloedering 
van het centrum. Kortom wonen is in. Kom dan naar de 
voorlichtingsbijeenkomst op maandag 15 november 
aanstaande in Brasserie-Hotel Antje aan het Stationsplein 1. 

De voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor de bewoners 
van het centrum (BOB- gebied). De bijeenkomst wordt 
georganiseerd door het bestuur van de BOB in samenwerking 
met dhr. Piet Veugen (notaris), dhr. Dolf Geleijns (Makelaar 
Saelmans) en wethouder Wendy van Eijk (gemeente Weert). 
 

PROGRaMMa

19.00 uur  Inloop 
19.30 uur Notaris Veugen 
20.15 uur Pauze 15 minuten. 
20.30 uur Presentatie Dolf Geleijns
21.00 uur  Wethouder van Eijk 
21.30 uur Sluiting  

U kunt vooraf vragen stellen. E-mail naar info@bobweert.nl 
Het bestuur stuurt de vragen door naar de sprekers. 
U krijgt tijdens de bijeenkomst antwoord. 
In november volgt een definitieve uitnodiging (per brief 
en sociale media). Afhankelijk van de dan geldende 
coronamaatregelen kan het bestuur aangeven onder welke 
voorwaarden (aantallen bezoekers etc.) de bijeenkomst 
door kan gaan.  De koffie bij binnenkomst is voor rekening 
BOB. De overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Bestuur BOB

Uitnodiging bewoners bijeenkomst
Wonen in het centrum
De bewonersbijeenkomst staat in het teken van 
wonen. U woont in een appartement, hoe gaat 
dat dan met een VvE; of uw wilt huis nalaten aan 
de kinderen, maar we gaan het ook hebben over 
de transitie van winkel naar wonen. 
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Scouting St. Maarten staat voor uitdaging! Wij bieden leuke 
en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens 
worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. 
Bij Scouting speel je in je eigen leeftijdsgroep: een speltak. 
Iedereen krijgt zijn eigen uitdagingen en kan zo veel plezier 
aan het Scoutingspel beleven.

Dat doen we in onze blokhut, op het scoutingterrein, maar 
ook daarbuiten… in de binnenstad, in het bos of ergens 
anders.  Zo zijn we in de eerste week van de basisschool-
vakantie op zomerkamp geweest in Enschede. De bevers 
(4,5-7 jaar) en welpen (7-11 jaar) beleefden hun avonturen 
in het thema “Sjakie en de Chocoladefabriek”, lekker koken 
op vuur, het oompa-loompa parcours, waterspellen en een 
kampvuuravondje. De scouts (11-15 jaar) gingen op zoek 
naar de Mol. En er werd veel “gemold” tijdens het ren-en-
raad-je-rot spel, smokkelspel en zelfs in het klimbos. 
We kunnen jullie melden dat de etherdiscipline nog ontbrak 
bij de scouts. En… weet jij hoe je op de hoek van een ronde 
tafel kunt zitten? Ook de oudere speltakken waren op kamp 
met hun eigen activiteiten, zoals een GPS-steptocht,  
waterskieën en een heerlijk lay-back middagje. 

Zoals je ziet is zijn er volop avonturen te beleven bij  
scouting. Laat je uitdagen en ontdek Scouting!  
Al vanaf 4,5 jaar is er bij Scouting heel veel te beleven.  
Hoe ouder je bent, hoe groter en uitdagender het avontuur!

Kijk eens op onze facebook-pagina voor wat we nog 
meer doen of kom zelf de avonturen beleven tijdens onze 
bijeenkomsten. Op www.scoutingstmaarten.nl vind je bij 
groep-speltakken de tijden dat wij draaien. Tot dan!!!

Paul Smeets
Voorzitter Scouting St. Maarten Weert

Tijd voor avontuur
al 75 jaar vind je Scouting St. Maarten aan de Nazarethsteeg in de  
binnenstad van Weert. afgelopen jaar heb je ons waarschijnlijk minder 
gezien, want vanwege Corona hebben we ook een tijdje op afstand/online 
programma’s gedraaid. Gelukkig kunnen we nu weer het volledige  
avontuur aan. Het is weer tijd voor avontuur!

Wilt u onze wijk vooruit helpen?
Wilt u meedenken over het wel en 
wee van de wijk en de onderwerpen 
die er spelen? We zoeken mensen 
met een oplossingsgerichte, positieve 
instelling, die zich willen verdiepen 
in één van de onderwerpen die in de 
wijk spelen. Die plaats willen nemen 
in het dagelijks bestuur (voorzitter, 
penningmeester), maar ook mensen 
die praktisch gericht bezig willen zijn 
en in teamverband kunnen werken. 

Kortom, zowel denkers als aanpakkers 
gezocht.
De BOB besteed aandacht aan alles 
wat schoon, heel en veilig aangaat. 
Wij vragen betrokkenheid bij de wijk 
en motivatie om graag een handje 
mee te helpen. 

Meld u aan via  info@bobweert.nl 
Ook voor alle vragen!
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Even voorstellen:
Mijn naam is Henny Tinnemans, 
Geboren en getogen Weertenaar.
Getrouwd met Marga, 2 kinderen 
en 4 kleinkinderen.

Sinds een jaar woonachtig precies in 
het centrum van de binnenstad.
Vanaf 1979 ondernemer in de detail-
handel, eerst een winkel in de Heren-
mode daarna in de Damesmode.
Een druk bestaan kun je wel zeggen 
met ups en downs en zeer betrokken 

bij alles wat met Weert te maken heeft.
Nu gepensioneerd waardoor we extra 
kunnen genieten, van onze hobby’s en 
van de kleinkinderen.

Ook blijft er de interesse bestaan, om 
op de hoogte te blijven van gebeurte-
nissen in het Weertse vandaar de BOB, 
waar ik als bestuurslid graag een 
bijdrage wil leveren om samen iets te 
kunnen betekenen voor de Weerter 
binnenstad.

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 woning-
inbraken 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 ontdek-
king groter.

1-1-2, daar pak je ook woninginbre-
kers 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 vervoer-
middel. 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	sluit-

werk, voorzien van het SKG-sterkeur-
merk.

•	 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!

Donkere dagen offensief 17 oktober 
aanstaande i.s.m. politie, Boa’s bewoners 
en BOB. 

*Bron Politie 

Veiligheid 
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.
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Wijkinformatie
OUDPaPIER
Binnenstad
Als gevolg hiervan gaat er een aantal zaken wijzigen per 1 april 2020:
•	 Inzameling	vindt	enkel	en	alleen	nog	plaats	op	de	DINSDaG en de VRIJDaG. 
•	 Wiermans	start	om	10.00 uur de ronde in de binnenstad en is om 12.00 uur  
 klaar. 
•	 Klaarzetten	van	oud	papier	en	karton	is	enkel	toegestaan	tussen 06.00 uur  
 en 10.00 uur op deze ochtenden. 
•	 Aangeboden	oud	papier	en	karton	moet	schoon	en	gebundeld	zijn	
 (geen plastic of  andere materialen). 
•			 Handhaving	gaat	plaatsvinden	op	plaatsingstijd	en	zuiverheid.	
 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 3e maandag van de maand. 
Biest 1e maandag van de maand en op Fatima 1e donderdag van de maand.

Voor meer informatie over deze data etc. kunt u bellen met Dhr. A. Saes, 
telefoonnummer 0495-524195. Ouderenvereniging Fatima Weert.

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

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 
06-30591774  Sinvest (mag enkel worden gebruikt bij ernstige inbreuk op de  
 openbare orde, geluid, overlast ed. tijdens de uitgaansavonden)
0900-884  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 

aFVaL handhaving
Naast handhaving van deze regels gaat er ook de handhaving op “dumping” 
plaatsvinden. Als ondernemer is men zelf verantwoordelijk voor de eigen afval-
stroom. Afval mag niet in de vuilnisbakken in de winkelstraat gedumpt worden. 
Bij volle afvalcontainers met pas-toegang systeem, dient het afval mee terug- 
genomen te worden door de ondernemer. Boetes kunnen flink oplopen! 

Colofon Stadgenoot
Info Bewoners Organisatie Binnenstad - Weert (BOB) 
Eindredactie:  Léon Bouwels  
Opmaak en realisatie:  anne Halfers, grafishce vormgeving

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

info@bobweert.nl  |  www.bobweert.nl
     Bewoners Organisatie Binnenstad  |       @bobweert.nl


