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Onze jaarlijkse bewonersbijeenkomst is op maandag 07 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.

Programma
19.00 uur

Inloop

19.30 uur
Welkom en introductie door de voorzitter van de BOB
		Kort overzicht lopende acties:
• Energietransitie
• Omgevingsvisie
• Project evenementen in de Binnenstad uitgevoerd door
			 Gilde Opleidingen.
19.45 uur

Zorgen over later? Door notaris Piet Veugen.

20.15 uur

Presentatie Politie door wijkagent Thijs Loven:
• Cybercrime (met name bankpasfraude) en
			 wat je daar tegen kunt doen.
20.45 uur 	Afsluiting
Waarna u nog informeel vragen kunt stellen
aan de sprekers onder het genot van een drankje.

géédne caonftavinaelr
naast

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

e-mail:
website:
facebook:
twitter:

Info@bobweert.nl
www.bobweert.nl
Bewoners Organisatie Binnenstad
@bobweert.nl

Heeft u vragen?
E-mail naar info@bobweert.nl óf stuur een brief naar
Bewonersorganisatie Binnenstad, Postbus 188, 6000 AD WEERT.
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Even voorstellen: wethouder binnenstad Suzanne Winters
Leuk dat ik mij in de Stadgenoot voor mag stellen! Ik ben Suzanne Winters, 42 jaar en geboren en getogen in Weert.
Ik ben geboren op Moesel, opgegroeid op de Biest, heb 27 jaar gewoond op de Graswinkel, 4 jaar op Boshoven en
nu sinds 6 jaar neergestreken op Fatima.
Na het VWO op de Philips van Horne S.G. heb ik op de HEAO
(Fontys) in Eindhoven de opleiding Communicatie afgerond.
Inmiddels ben ik 12 jaar actief in de Weerter politiek voor
Weert Lokaal. Eerst als steunfractielid en PR-voorzitter,
vervolgens als raadslid waarbij ik vanaf 2018 ook fractievoorzitter was van onze partij.
Dit naast mijn baan als marketing professional in de bouwsector,
een sector waarin ik zo’n 20 jaar werkzaam ben geweest.
En nu mag ik wethouder zijn voor onze mooie stad, met in
mijn portefeuille onder andere cultuur, evenementen, city
marketing, de blauw-groene agenda (openbaar gebied) én
de binnenstad.

Als wethouder binnenstad zal ik mij komende vier jaar onder
andere inzetten voor vernieuwende ontwikkelingen
op deze thema’s. Wat mij betreft hebben we in Weert goud in
handen. En ik hoor graag waar jullie kansen zien, ik laat mij
graag inspireren! Ik heb al veel waardevolle ideeën opgehaald
waar ik mee aan de slag ga. Samen met alle belangengroepen,
want alleen gezamenlijk maken we van onze binnenstad een
nog fijnere plek. Vae zeen os inne stad!

Foto: Linda Beelen

Iedere Weerter wijk heeft zijn eigen charme en hiermee zijn
eigen behoeftes. Dat vind ik belangrijk, maatwerk voor onze
wijken en dorpen waarbij leefbaarheid centraal staat.
De binnenstad van Weert neemt hierin een unieke positie in,
want het is als het ware het visitekaartje van Weert. Samen
zorgen we ervoor dat de binnenstad een fijne plek is om te
wonen, er een aantrekkelijk voorzieningenaanbod is en wij een
bruisende binnenstad hebben.
Er speelt op dit moment veel in onze binnenstad, denk aan een
grote ontwikkeling als het Beekstraatkwartier, maar ook thema’s
als vergroening en verduurzaming, schoon – heel – veilig, en
de oprichting van een nieuwe BIZ hebben mijn aandacht.

Collum

Als de binnenstad vergrijst, moet ze vergroenen
Het is goed wonen hier in de binnenstad. Je hebt er alle voorzieningen op loopafstand: supermarkt, winkels en
de kapper natuurlijk, maar ook ziekenhuis, bibliotheek en het station. Je kunt er lekker uit eten, naar het theater
of het museum bezoeken. Dit maakt de binnenstad juist voor ouderen aantrekkelijk om er te wonen.
Maar de binnenstad is ook enkele
graden warmer dan de buitenwijken.
De hitte blijft tussen de bebouwing
hangen. Als het 40°C wordt tijdens een
hittegolf, zijn die paar extra graden het
verschil tussen een aangename zomer
en een onleefbare binnenstad. Het zijn
niet alleen de ouderen die hier last van
hebben, maar ze lopen wel het meeste
risico om eraan te overlijden.
Radicale vergroening biedt een
structurele oplossing om het centrum
leefbaar te houden: minder beton en
meer groene daken en groene gevels.
Groene daken zijn begroeid met sedum

of mossen. Ze houden het water langer
vast en functioneren als retentiebekkens
bij stevige regenbuien, terwijl de bodem
en begroeiing het gebouw isoleren.
Ook groene gevels zijn begroeid met
planten, meestal klimplanten zoals
klimop. Ze zorgen ervoor dat de
omgeving minder opwarmt, en bieden
geluidsisolatie. Tenslotte moet het
vervangen van grote delen van de
bestrating door grassen en andere
bodembedekkers serieus overwogen
worden, net als het planten van meer en
grotere bomen binnen de singels.
Ja, dit kost geld. En nee, dit is niet
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gemakkelijk. Het is een groot project.
Er zijn andere belangen die een rol
spelen. Afwachten en de dingen op hun
beloop laten, is echter geen optie meer.
Bewoners, Wonen Limburg en de
Gemeente moeten de handen ineen
slaan en prioriteit geven aan het leefbaar
houden van de binnenstad. Het is tijd.
CAM Cuppens
Bewoner van de binnenstad,
historicus, met een obsessie
voor statistiek.

16 energiebespaartips voor de winter
Alle energie die je niet verbruikt? Die hoef je ook niet af te rekenen.
De energieprijzen zijn momenteel gierend hoog en de winter is in aantocht.
Een mooi moment om te kijken hoe je energie kunt besparen.
Sommige energietips zijn vandaag nog
uit te voeren en kosten geen geld.
Zo bespaar je direct. Heb jezelf nog
goede bespaartips deel het met je
buren en vrienden.
Erg makkelijk, kost geen geld
TIP 1: Zet de verwarming een of twee
graden lager. Je lichaam went na verloop
van tijd vanzelf aan een lagere binnentemperatuur. Door ‘s avonds een trui aan
te trekken of een dekentje op de bank te
gebruiken, hoeft de thermostaat niet of
pas later op de avond omhoog.
TIP 2:
Zet de thermostaat een uur voordat je
gaat slapen al omlaag. De ruimte waar je
zit blijft nog wel even warm.
TIP 3: Doe tussendeuren in huis dicht.
Zo voorkom je dat er dure warmte naar
boven lekt.
TIP 4: Probeer korter te douchen
(gebruik daarbij bijvoorbeeld een klokje
of wekker) of zet de temperatuur van de
douche een of twee graden lager.
TIP 5: Stook alleen in ruimtes die je
gebruikt.
TIP 6: Haal stekkers van apparaten die
je maar af en toe gebruikt uit het stop-

contact. Zo verbruiken ze geen energie
als ze stand-by staan.
TIP 7: Verplaats meubels als ze voor een
radiator staan. Zo kan de warmte optimaal
de ruimte in stromen.
TIP 8: Open overdag gordijnen of binnenzonwering om de warmte van de zon
zoveel mogelijk het huis in te laten.
Sluit ‘s avonds de gordijnen om de
warmte binnen te houden.
Goed te doen, beperkte investering
TIP 9: Dicht kieren onder deuren,
bijvoorbeeld met isolatiestrips. Zo lekt
er geen warmte weg en hoef je minder
energie te stoken.
TIP 10: Vervang gewone lampen in huis
door energiezuinige ledverlichting.
TIP 11: Gebruik een kruik of elektrische
deken om op te warmen in bed. Dit is
voordeliger dan het verwarmen van je
volledige slaapkamer.
TIP 12: Plaats radiatorfolie achter je
verwarming. De folie weerkaatst de
warmte en zorgt er zo voor dat er minder
warmte door de buitenmuur weglekt.
TIP 13: Isoleer leidingen met buisisolatie.
Hierdoor gaat er minder warmte verloren
voor het hete water aankomt bij de

radiator in de ruimte die je wilt verwarmen.
TIP 14: Gebruik stand-by killers. Het
verbruik van apparaten die stand-by
staan kan oplopen tot 100 euro per jaar.
Met stand-by killers dring je dit verbruik
terug. Een stand-by killer schakelt de
netspanning automatisch uit als een
apparaat 5 tot 10 minuten stand-by
staat.
Even sparen of plannen, groot effect
TIP 15: Vervang oude apparaten, zoals
koelkasten of vriezers. Het verbruik van
een moderne koelvriescombinatie ligt
zo’n 50 euro lager dan van een apparaat
dat al vijftien jaar oud is.
TIP 16: Schaf een slimme thermostaat
aan en programmeer je dag- en leefritme
in. Zo verwarm je de woning niet per
ongeluk op momenten dat je toch niet
thuis bent. Let op: als je de verwarming
al een uur voordat je uit je werk of bed
komt laat aangaan, kan je energierekening
juist oplopen. Denk er ook aan om de
standaardplanning aan te passen wanneer
je er niet bent.
Energie besparen levert nu nog meer op.
Bron. Sanne de jong.

Help jij mee water te besparen?
Help jij mee water te besparen?
In Nederland gebruiken we gemiddeld
zo’n 119 liter water per persoon per dag.
Door de toenemende waterschaarste
is het steeds belangrijker om water te
besparen. Dat is niet alleen goed voor
het milieu, maar ook voor je eigen
portemonnee. Daarom helpen we je
graag een handje met deze tips. Water
besparen was nog nooit zo makkelijk!
• Insoppen? Kraan dicht. Doe de kraan
dicht tijdens het inzepen onder de
douche en bespaar tot wel 500 liter
water per maand!
• Druppelende kraan?  Repareer deze
direct of neem contact op met de
locatiemanager, zodat hij of zij hiervoor kan zorgen.

• Van 9 naar 5 minuten. Gemiddeld
doucht een Nederlander 9 minuten.
Als je 5 minuten zou douchen, bespaar
je jaarlijks tot wel 15.000 liter water!
• Eco-friendly. Meer water besparen
met je wasmachine? Gebruik de
eco-stand. Een kind kan de was doen!
• Teiltje vullen! Water besparen tijdens
het afwassen? Vul een afwasteiltje
in plaats van af te wassen onder de
stromende kraan.
• Hergebruiken!  Recyclen is hip. Door
dagelijks 1 glas of flesje voor water te
gebruiken bespaar je jezelf niet alleen
afwas maar ook water.
• Tandenpoetsend water besparen?
Door tijdens het tandenpoetsen de
kraan uit te draaien kan je 180 liter
water per week besparen.
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• Volle wasjes!  Per wasbeurt gebruikt
een wasmachine zo’n 50 liter water.
Door de wasmachine pas aan te zetten
als deze helemaal vol is, bespaar je al
een hoop water.
• 1 minuutje minder. Door elke dag
1 minuut minder te douchen kan je
wekelijks 250 liter water besparen. En
heb je al een waterbesparende douchekop?
• Te veel water getapt? Gooi water niet
weg als je te veel hebt gepakt, maar
hergebruik het. Bijvoorbeeld door de
planten water te geven met water.

Oproep voor deelname aan een klankbordgroep
Voor de omgevingsvisie van de Weerter binnenstad
In de toekomst gaan er in onze binnenstad een aantal zaken veranderen. Deze
worden vorm gegeven in de Omgevingsvisie Weert. Deze wordt momenteel door
de gemeente Weert opgesteld en heeft
in eerste instantie tot doel om te komen
tot een plan voor 2030. U, als bewoner,
heeft hier natuurlijk ook een stem in en
om deze te laten horen hebben we vanuit
de BOB Weert het initiatief opgezet om
een klankbordgroep ‘Omgevingsvisie
Weerter Binnenstad’ op te richten.

We zullen deze groep (ad hoc) bij elkaar
roepen om af te stemmen over actuele
en strategische keuzes die er gemaakt
gaan/moeten worden met betrekking
tot de Omgevingsvisie van onze Weerter
binnenstad. Hierbij valt te denken aan
bijvoorbeeld Herinrichting Stationsstraat
en Herinrichting Beekkwartier.
Is je interesse gewekt?
Neem dan contact op met Leon Bouwels
e-mail: info@bobweert.nl.

Oproep voor deelname aan een klankbordgroep
Voor de energietransitie in de Weerter binnenstad
Het zal niemand ontgaan zijn: Energieprijzen gaan door het dak en steeds
meer mensen moeten een groot deel van
hun inkomsten aan energie besteden.
Om hier een omslag in te maken vereist
een drastische transitie van fossiele naar
duurzame energie, ook voor onze Weerter
binnenstad.
Om de betrokkenheid van onze bewoners
bij deze energie transitie te vergroten
zijn we op zoek naar bewoners die plaats
willen nemen in onze nog op te richten
klankbordgroep ‘’Energie Transitie Weerter
Binnenstad’’ .
We zullen deze groep (ad hoc) bij elkaar
roepen om af te stemmen over actuele
en strategische keuzes die er gemaakt

gaan/moeten worden met betrekking
tot het energie neutraal maken van onze
Weerter binnenstad. Hierbij valt te denken
aan: aanleggen van warmte netten,
energie neutraal maken van bijvoorbeeld:
particuliere woningen, appartementen
met een VVE, huur woningen etc.…

Is je interesse gewekt?
Neem dan contact op met
Theo Gransier
e-mail: theo.gransier@gmail.com
of tel: 0623279218

TROTS!
Als geboren en getogen Weertenaar kost
het me steeds meer moeite om trots te
zijn en te blijven op ons eerder zo mooie
centrum van Weert.
De leegstand van de winkelstraten neemt
schrikbarend toe, maar ook de verslonzing
en de viezigheid. Kerstwensen op commerciële ruimten (wanneer ik dit schrijf is
het juni), het onkruid dat welig tiert,
promenades vol met olievlekken en
andere viezigheden. Naast de ondergrondse containers ligt vaak overtollige
huisraad en/of papier wat tot irritaties
leidt bij omwonende bewoners. Ook
bij de aanwezige ondernemers ligt met
regelmaat etensafval. Voor de ratten is
het goed toeven daar.
Het is een hele kunst om zonder kleer-

scheuren als voetganger veilig in het
centrum te lopen vanwege voorbijrijdende
fietsers en bromfietsen. Waar is onze
mooie inkom in Weert gebleven? Als je
eerder het mooie Station (wat nog
steeds heel mooi is) uitliep werd je gelijk
opgenomen in het levendige Weertse,
wat nu zeker niet meer het geval is.
De mensen die nog de moeite nemen om
naar Weert te komen worden keer op keer
teleurgesteld door de trieste aanblik.
Aan zaken zoals leegstand van winkelpanden kunnen we door verschillende
oorzaken weinig veranderen. Maar dié
zaken waar we wel wat aan kunnen doen
moeten we oppakken en dat moeten we
zélf doen. Het begint namelijk bij ons zelf.
Ruim je eigen afval op. De Gemeente zou
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kunnen anticiperen door vaker de
ondergrondse containers te ledigen daar
er meer mensen zijn komen wonen rond
het Stationskwartier. Ook de eigenaren
van de leegstaande panden zouden
vriendelijk verzocht moeten worden hun
panden te onderhouden zodat het er
verzorgd uitziet. Laten we dit samen
oppakken zodat we straks weer trots
kunnen zijn op ons mooie centrum van
Weert.
José Kirkels
Bewoonster Stationskwartier Weert

Hier komt de promenade
(Weert op de schop) deel 2
Vorige keer in uw lijfblad deel 1 van dit verhaal van Theo Schers,
sinds november 2021 gepensioneerd medewerker van het Gemeentearchief
Weert. In deze editie het tweede en tevens laatste deel.
Hoogstraat
De Hoogstraat is het eerst aan de beurt.
En dat moet heel Weert en daarbuiten
weten, vinden de winkeliers. De term
promenade duikt dan ook voortdurend
op in de advertenties in de weekbladen
die in de aanloop naar de officiële
opening verschijnen. Lingeriezaak Livera
(dan Hoogstraat), maakt reclame – met
trots? – als gelegen ‘aan toekomstige
promenade‘ en dat zelfde geldt voor
kantoorboekhandel Tindemans (ook
dan Hoogstraat), slager van de Kamp
(hoek Oelemarkt, weg) Woninginrichting
Berntsen (nog steeds) en chocolaterie
Mayflower (‘Flapper’, nu weg). Zelfs
wolwinkel Pinguin aan de Korenmarkt 1,
(nu café De Gruyter) positioneert zich
aan de promenade; het trottoir voor de
zaak wordt nog net meegenomen bij de
werkzaamheden.
Grootste schoen
De opening vindt plaats op vrijdag 30 juni
1972. Om 18.30 opent burgemeester
Frans Breekpot officieel de Hoogstraatpromenade, daarbij muzikaal ondersteund
door de Stedelijke Harmonie St.-Antonius.
Het is het startsein voor een hele week
aan activiteiten. Natuurlijk zijn er te
verwachten extraatjes vanuit de winkeliers: delicatessenzaak Kneepkens laat
de grootse Emmenthaler kaas zien en
dan wil schoenenzaak André Coolen
niet achterblijven, hij toont de grootste
schoen. Bij Tindemans kan men die

vrijdagavond zijn of haar vulpen gratis
laten repareren en in de etalage van
Livera is een modeshow van Lingerie
Foundation. Edelsmid Eloy Werz op de
Oelemarkt (nog net geen promenade)
pakt het wat kunstzinniger aan met een
presentatie van werk van de Weertse
kunstenares Irene van Vlijmen. Buiten
op de promenade zelf staan muzikale
verrassingen als steelband Caribian Boys
en zangvereniging St.-Mathias op het
programma. En natuurlijk ontbreken de
kinderactiviteiten als een poppenkast en
een strandbalactie niet.
Spandoek
Zover is het nog niet als de fotograaf
de werkzaamheden aan de promenade
vastlegt. Hij doet dat vanuit de Oelemarkt.
In de linker benedenhoek zien we aan
de trottoirbanden dat laatstgenoemd
plein in zijn geheel nog niet wordt
meegenomen.
Slechts een smalle strook tot aan de
voormalige bakkerij van Jan Schers
wordt meegenomen. Dorstigen kunnen
hun blik dan nog steeds parkeren vóór
het terras van Café Het Swaentje.
Trots overspant een spandoek de smalle
straat. Het is daar al een tijdje tevoren
opgehangen. Dat zelfde is ook aan het
andere eind van de straat gebeurd.
Uithangborden
Ik weet niet of de hoeveelheid aan
uithangboorden u ook opvalt. In de jaren

Hoogstraat, aanleg promenade
richtting Markt medio 1972
GAW Beeldocumenten 531

70 van de vorige eeuw nam deze vorm
van reclame een grote vlucht, gelijk de
tendens om de drempel tussen winkel
en buitenruimte via glazen winkelpuien
te slechten. De borden leveren een
kakafonie aan indrukken op. Een selectie
ter rechterzijde: ‘Kodak’ is een verwijzing
naar Fotografe Nelly de Turck, ‘Apotheek’
naar Apotheek Hupperetz, en verderop
‘Lips’ naar Lamers en ‘Robinson’ met
‘Colada’ refereert aan de winkel met
laatstgenoemde naam. Links in de
straat is verticaal een deel van de term
‘BRILLEN’ zichtbaar, verwijzend naar de
brillenzaak van Dolf Janssen. Verderop
hangt het bord ‘Constant’ van Juwelier
H. Mertens, later nog kortstondig aan de
Nieuwe Markt gelegen.
Meijsen
De foto geeft gelijk ook de naam
van de uitvoerder van de klus:
B.V. Aannemersbedrijf M. Meijsen jr., dan
nog zo het telefoonnummer 04957
gevestigd in Hugten bij Sterksel. In de
jaren tachtig staat het bedrijf in de
telefoongids geregistreerd als Weerter
bedrijf. Of dat te maken had met deze
megaklus?
Theo Schers/Bert Lijnsvelt
Gemeentearchief Weert

Junior BOA Kyra Damen
Mijn naam is Kyara Damen, 19 jaar en
woonachtig in Brabant.
Al vanaf september loop ik door de
binnenstad van de gemeente Weert als
handhaver, dus wellicht dat u mij al een
keer gezien heeft. Sinds februari ben
ik aangesteld als Junior BOA van het
Centrum en Fatima. Mijn neventaken
zijn de Haven, Jeugd en Verkeer.
Ook ben ik werkzaam als vrijwilliger bij
de brandweer in mijn woonplaats en
ben ik vrijwilliger bij de reddingsbrigade
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in Renesse. Hulpverlening en veiligheid
staan bij mij hoog in het vaandel en ook
een uitdaging ga ik niet zomaar uit de
weg. Verder vind ik het leuk om sportief
bezig te zijn met mijn hobby’s zoals
voetbal, calisthenics en wakeboarden.
In contact komen met burgers vind ik
belangrijk, dus mocht u me op straat
zien lopen en heeft u een vraag,
spreek me dan vooral aan!

Weert door de glazen van een opticien
In 1992 opende Eric Mertens samen met zijn vrouw Caesarine een bijzondere
optiekzaak. Deze is al 30 jaar gevestigd in een van de mooiste monumentale
panden van de Maasstraat en Weert. De bekende Weertenaar kon niet anders
dan zijn “toko” in Weert vestigen.
Favoriete aspecten van Weert
Weert is een mooie en prettige stad, het
is een stad met veel mogelijkheden en
kansen. Door de jaren heen heeft de
binnenstad veel gezellige evenementen
georganiseerd. Er was altijd wel wat te
doen. Door corona heeft dit even stilgelegen, maar is zeker niet stopgezet.
Eric vertelde dat zijn favoriete evenementen in de binnenstad de Italiaanse
dag (in de Maasstraat) en Cultureel lint
zijn. “Het zijn evenementen die mensen
naar de stad trekken. We verkopen dan
niet veel, maar dat hoeft ook niet altijd
want het houdt de stad bruisend’’.
Zoals al eerder vermeld heeft Eric de
stad van jongs af aan al zien veranderen
en opbloeien tot de hedendaagse stad.
Veel veranderingen vonden plaats,
met sommige was hij het eens en met
andere niet. Van jongs af aan had Eric
al oog voor het klassieke, hij vond het
dan ook erg jammer dat oude gebouwen
in Weert vervangen werden door
nieuwbouw. ‘’Veel oude karakteristieke
gebouwen hadden kansen om voor
andere doeleinde gebruikt te worden”.
“Plannen zijn afgeketst om toch de
nieuwbouw te kunnen plaatsen, zonde”.
Toch zijn er ook veranderingen met oude
gebouwen waar de Weertenaar wel
achterstond. Zo vond hij de verandering
van de Oude Markt een échte verbetering.
Samen moeten we het doen
‘’Weert geef ik op dit moment een 5 van

de 10’’. Dit komt doordat verschillende
kleine zelfstandige ondernemers in Weert
een kruideniersmentaliteit hebben
gekregen, de grootste reden hiervoor
is de pandemie’’. ‘’Na 2 jaar corona zouden
ze toch blij moeten zijn dat ze weer
volledig open kunnen?’’ ‘’Maar ze zijn
later open en eerder dicht’’. Eric vertelde
dat deze “kruideniersmentaliteit’’ juist
ervoor zorgde dat Weert minder aantrekkelijk wordt voor jong en oud. “Daardoor
komt er nog minder winkelend publiek
naar Weert en worden andere steden
aantrekkelijker”. Wij als ondernemers
moeten inspelen op de markt van Weert.
‘’Samen maak je een stad’’, vertelde de
zzp’er. ‘’Ondernemers moeten meer naar
het geheel kijken en minder naar alleen
hun eigen zaak, want als het op de een
regent, druppelt het op de ander’’.
Veiligheid in Weert
Over de veiligheid had Eric bijna niks
op te merken. ‘’De afgelopen twee jaar
is er door corona bijna geen nachtleven
geweest, ik weet niet hoe veilig Weert
is als dat terugkomt”. Wel had meneer
Mertens iets op te merken over de boa’s.
De Weertenaar vindt dat de boa’s in de
binnenstad hun werk niet goed doen.
De opticien vertelde dat als het donker
is je ze niet meer ziet. Eric vindt dat
boa’s ‘s morgens om 06.00 uur al wakker
moeten zijn en dat ze ’s nachts ook nog
rond moeten lopen. Verder vertelde Eric
dat hij zich ergert aan hoe “schoon” de

binnenstad is. Vooral aan alle onopgeruimde hondenpoep in de stad.
Verbeteringen binnenstad
Eric vertelde dat veel problemen in de
binnenstad verminderd kunnen worden
als er duidelijke, onderlinge afspraken
tussen ondernemers gemaakt worden.
‘’Het is niet erg als ondernemers een dag
dicht willen zijn of een koopavond niet
willen meedraaien, maar Weert kan niet
opnieuw bruisen als er ondernemers
zijn die elke dag maar 80% van hun
openingstijden geopend zijn’’. Verder
vertelde de Weertenaar dat hij het fijn
zou vinden als boa’s langer door de stad
zouden patrouilleren en als bewoners
van Weert beter hun hinderlijke hondenpoep willen opruimen.
Een in hart en nieren Weertenaar, die zo
bevlogen en gepassioneerd is over zijn
onderneming en de stad, kán het niet
altijd eens zijn met de keuzes die
gemaakt worden voor (binnenstad)
Weert. En maar goed ook, want HOE
kan een stad weer bloeien als het de
ondernemers en bewoners niet
interesseert?
Janne Clerkx
Student GildeOpleiding

Weert ontbruist
Op 21 februari 2022 is Sjoerd Geraats geïnterviewd voor een opdracht
vanuit Gilde Opleidingen. Sjoerd is een bewoner in de binnenstad van Weert,
hij is 30 jaar oud en bijna 2 jaar woonachtig is de Maasstraat. In het verleden
heeft Sjoerd altijd ‘op’ Boshoven gewoond, een echte Weertenaar dus.

Het milieu
In de binnenstad van Weert zijn er geen
afvalbakken die worden opgehaald,
maar je moet je afval in een sluis in de

grond gooien. Sjoerd: ‘In het centrum
is het wel goed geregeld, want er ligt
niet veel afval op straat. De sluizen in de
grond vind ik een erg goede manier voor
afval, en die zijn nooit vol, wat wel een
goede manier is voor afval.’
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Verschil Weert nu en 5 jaar geleden
Wat iedereen wel merkt is dat er vroeger
veel meer leven was in Weert. De terrassen
waren vol, er werd veel uitgegaan en
er waren veel gezellige plekjes om te
bezoeken. Sjoerd is het hiermee eens.

‘Bijvoorbeeld de Oelemarkt is nu een
restaurantplein geworden dat bijna
uitgestorven is. Er was veel meer leven.
Hier moet wel echt wat verbeterd worden.’
Ook de aantrekkelijkheid van Weert
moet verbeterd worden. Sjoerd zegt:
‘ik kan me heel goed voorstellen dat
wanneer je niet uit Weert komt, dat je
niet in Weert zou willen wonen.’
Veiligheid in de binnenstad
In Weert is het qua veiligheid goed
geregeld: weinig criminaliteit, bijna geen
vandalisme en weinig verkeersongevallen.
Maar vinden de bewoners van de
binnenstad dit ook? Sjoerd: ‘in Weert is
het qua veiligheid wel goed geregeld.

Er is weinig vandalisme en overlast.
In de 2 jaar dat ik hier woon heb ik daar
zelf geen last van gehad. Ook loopt er
bij evenementen genoeg politie rond.
Wel vind ik dat er te hard gereden wordt
op de Singel. Er zijn veel drempels, maar
niet genoeg om dit tegen te gaan.´
Hoe gaan we dit verbeteren?
De belangrijkste punten die zeker
verbeterd zouden moeten worden zijn
de levendigheid en de aantrekkelijkheid
van Weert. Maar hoe gaan we dit doen?
Als je het hebt over de levendigheid
zouden er veel meer gezellige horecaplekjes en uitgaansmogelijkheden
moeten komen. Ook zouden er meer

evenementen kunnen komen in Weert
om het naar Weert komen aan te
moedigen. Qua aantrekkelijkheid is
1 van de slechtste punten volgens Sjoerd
de leegstaande gebouwen. Met de
leegstaande gebouwen zou iets gedaan
moeten worden, bijvoorbeeld meer
(grote) winkels. Er is dus voor Weert
duidelijk nog wat werk aan de winkel,
maar waar een wil is, is een weg!
Isabelle Kloos
Student GildeOpleiding

Wilt u onze wijk vooruit helpen?
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.
Doelstelling BOB
De BOB besteed aandacht aan alles wat
schoon, heel en veilig aangaat. Maar
heeft ook een mening ten aanzien van

de evenementen in het centrum.
Die mening is doorgaans positief, maar
kritisch blijven is een must.
Voor de gemeente zijn wij ook
gesprekspartner als het gaat om de
energietransitie in het centrum en de
omgevingsvisie. Voor de laatste twee
thema’s willen wij twee werkgroepen
oprichten. Daarvoor zoeken wij bewoners
die in een van werkgroepen willen
plaatsnemen.
Allebei kan en mag ook. Het werk bestaat
uit het monitoren van het beleid van de
gemeente en de ontwikkelingen volgen
die mogelijk consequentie kunnen
hebben voor de bewoners in het centrum.
Het is geen maandelijkse vergadering,

Er is een tijd van komen….
Beste bewoners,
In 2011 ben ik in de stad komen wonen
en niet veel later in het bestuur van de
BOB gestapt. Na het vertrek van onze
vorige voorzitter heb ik in 2014 het
voorzitterschap overgenomen. Acht jaar
heb ik de functie mogen vervullen en
even lang heb ik, namens de BOB, in het
bestuur van het Centrummanagement
Weert gezeten.
Om verstarring en gebrek aan nieuwe
ideeën, of om een nieuwe weg in te
slaan, te voorkomen ben ik van mening
dat na een periode van acht jaar als

voorzitter wisseling van de wacht noodzakelijk is. Gelukkig heeft het bestuur
een nieuwe voorzitter gevonden in de
persoon van Theo Gransier. Ik wens hem
veel succes.
Helemaal bent u nog niet van mij af.
Als bestuurslid, maar meer op de
achtergrond, ga ik voorlopig nog door
en hoop ik met de opgedane kennis nog
een bijdrage te kunnen leveren aan de
huiskamer van Weert.
Met vriendelijke groet,
Léon Bouwels
0ud-voorzitter BOB
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maar slechts incidenteel sparren met de
gemeente, raadsleden en BOB e.a.
Stellen we eisen?
Wij doen een beroep op bewoners die
betrokken zijn bij het wel en wee van
het centrum (dat is meer dan alleen
het winkelgebied). Bewoners met een
oplossingsgerichte en positieve instelling,
die graag een handje mee willen helpen.
Meld u aan via info@bobweert.nl
Of bel met de voorzitter ….
Oh ja… geen eis, maar wel noodzakelijk
is het hebben van een laptop o.i.d.,
het beheersen van word en het hebben
van een mailaccount.

Wijkinformatie
OUD PAPIER
Binnenstad
• 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
•   Let op! verpakkingsmateriaal foam en polyethyleen (vaak gebruikt in
kartonnen dozen om producten te beschermen) worden niet meegenomen
door de ophaaldienst. Dit is restafval!
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 08.00 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 afvalstroom. Afval mag niet in de vuilnisbakken in de winkelstraat gedumpt worden.
Bij volle afvalcontainers met pas-toegang systeem, dient het afval mee teruggenomen te worden door de ondernemer. Boetes kunnen flink oplopen!

Colofon Stadgenoot
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