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Sociaal Programma Gebiedsontwikkeling Keent & Moesel 

 
De Gebiedsvisie Keent & Moesel is een integrale visie waarin fysieke plannen een sociale component 
hebben en andersom. De meeste plannen zijn integraal van zichzelf, in dit programma staan de 
geplande ontwikkelingen op het sociale domein die geen onderdeel zijn van de fysieke uitwerking 
van de Gebiedsvisie. Dit document vormt daarmee samen met de Gebiedsvisie het sociaal 
uitvoeringsprogramma van de Gebiedsontwikkeling Keent en Moesel.  
 
Dit programma is opgesteld door het projectteam van Wonen Limburg en Gemeente Weert met hulp 
van Punt Welzijn. De uitgangspunten van de Gebiedsvisie zijn verwerkt in een zogenaamde  
doelenboom (zie bijlage) waarin de projecten en activiteiten zijn benoemd die gezamenlijk het 
sociale programma vormen waarmee de komende jaren invulling gegeven wordt aan de 
doelstellingen uit de Gebiedsvisie Keent en Moesel. Dit document is de leidraad en wordt continue 
bijgesteld en aangevuld. Van enkele activiteiten en projecten is de uitvoering reeds gestart. 
 

 

Basisprincipes sociaal domein/samenwerking: 
• Elke interventie vindt plaats op basis van een integrale afweging waarin professionaliteit 

en omgevings- en ervaringskennis van bewoners hand in hand gaan. Zie paragraaf 
‘Gezamenlijke visie op participatie’. 

• We communiceren via meerdere kanalen en continu voor alle deelprojecten en activiteiten 
in de wijk. 

• De doelgroep is altijd zoveel mogelijk de hele wijk, de oplossing van problemen wordt 
zoveel mogelijk op schaalniveau van de wijk gevonden of geboden.  

• Elke interventie kent realistische investeringen voor voorzieningen of 
(bewoners)initiatieven die zelfstandig niet structureel rendabel kunnen zijn.  

• De regie op de uitvoering van het sociaal programma ligt bij Wonen Limburg en Gemeente 
Weert; per project / activiteit worden de relevante partners betrokken. 

• Waar mogelijk worden uitvoeringssubsidies aangevraagd. 
 

 
Gezamenlijke visie op participatie 
In de Gebiedsontwikkeling streven we naar intensieve samenwerking met bewoners vanuit alle 
betrokken wijkorganisaties zoals gemeente, Wonen Limburg, zorgpartijen, Punt Welzijn, wijkraden, 
scholen en bewoners. Alle betrokken organisaties hebben een eigen visie op participatie, voor deze 
integrale wijkaanpak gaat het projectteam van Wonen Limburg en Gemeente Weert uit van de 
hieronder beschreven opzet, waarbij participatie 3 dragers heeft: Organisaties, Mensen en Inrichting. 
 
Participatie door ORGANISATIES 

• Vooral de professionele organisaties dagen we uit te participeren. Bewoners zijn al in de wijk, 
zij zijn hooguit meer of minder actief voor het collectief. Het zijn vooral de professionele 
organisaties die moeten gaan participeren in de wijk. Systeemwereld ontrafelen, organisaties 
terug naar de leefwereld. Wij streven naar meer toegankelijkheid en minder schermen met 
regels en systemen naar bewoners. En professioneel naar meer integraliteit met andere 
domeinen om het collectieve belang te dienen. Dan pas kunnen we als professionele 
organisaties zeggen dat we participeren of deelnemen aan de samenleving.  

o Organisaties gaan meer fysiek naast en met elkaar werken   
o Wijkgericht werken ook m.b.t. beleid, aanbesteding etc. 
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Participatie door MENSEN 

• Bewoners maken duurzaam deel uit van de samenleving op gebied van arbeid, 
vrijwilligerswerk en welzijn.   

• Meedoen op basis van projecten (bij alle soorten ingrepen): Bij elk project of ingreep wordt 
in overleg met bewoners bekeken welke manier van samenwerken met inwoners het beste 
lijkt voor het welzijn van alle wijkbewoners op lange termijn. De mogelijke manieren van 
samenwerken variëren van meeweten, meedenken, meedoen of meebeslissen. 

• Faciliteren van bewonersinitiatieven. 
o Faciliteren betekent dat wij dienend zijn aan bewoners. We stimuleren, verbinden en 

jagen initiatieven aan die voldoende draagvlak en organisatiekracht hebben. We 
maken gezamenlijk een realistische inschatting of dat faciliteren tijdelijk moet zijn of 
voor de lange termijn.   

 
Participatie door INRICHTING 

• In de Gebiedsvisie Keent & Moesel streven Gemeente Weert en Wonen Limburg samen naar 
gemengde wijken waarin mensen elkaar tegenkomen en dezelfde buitenruimte gebruiken. 
Dat is de rode draad voor de fysieke ontwikkelingen die benoemd staan in de Gebiedsvisie 
Keent & Moesel. 

 
 

 
 

Het uitvoeringsprogramma sociale gebiedsontwikkeling 
 
Dit programma wordt vastgesteld als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst voor de 
Gebiedsontwikkeling Keent en Moesel tussen Gemeente Weert en Wonen Limburg.  
 
Beide partijen spannen zich in om de voor de uitvoering benodigde budgetten binnen de eigen 
organisaties en bij partners beschikbaar te maken. Per project wordt onder het kopje 
Kostenverdeling* aangegeven welke van de partners verantwoordelijk is voor die inzet. Na 
vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst zullen voor deelprojecten mogelijk 
deelovereenkomsten gesloten worden met partners in de wijk. 
 
Op de volgende pagina’s staat het programma van verschillende sociale projecten en activiteiten kort 
toegelicht. De Gemeente Weert en Wonen Limburg sturen de uitvoering aan vanuit het projectteam 
Keent & Moesel. De uitvoering zal veelal plaatsvinden door of met partners als zorgpartijen, Punt 
Welzijn, scholen en wijkorganisaties. 
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1. Participatieplan voor elke sociale en fysieke ontwikkeling voor 

bewoners en stakeholders 

Wat Voor elke deelfase en elk project wordt met betrokkenen samen bekeken 
wat de meest optimale vorm of combinatie van vormen van participatie is 
voor het betreffende project. Dat is altijd een afweging tussen of combinatie 
van participatie door Organisaties, participatie door Mensen en participatie 
door Inrichting. 

 
Vorm Afhankelijk van het project of de activiteit stellen we met elkaar vast hoe de 

samenwerking wordt vormgegeven: er wordt een keuze gemaakt over de 
vorm waarin de participatie wordt gegoten: meeweten, meedenken, 
meedoen of meebeslissen. Afhankelijk van de impact voor de wijk wordt er 
gekozen in welke mate het plan wel of niet geformaliseerd wordt (rapport, 
notitie, planning etc.). Basis principe is de bedoeling: de wijk is van de 
bewoner en gebruiker. 

      
Projecteigenaar Het integrale projectteam is verantwoordelijk voor de coördinatie en opstart. 

Afhankelijk van het project wordt de uitvoering bij betrokkenen gelegd. 
 
Partners Wijkorganisaties, bewonerscollectieven, individuele bewoners en 

professionals 
 
Planning  Reeds gestart - Continue proces 
 
Benodigde middelen Werkbudget voor het huren van ruimten, communicatiemiddelen, kleine 

vergoedingen, eten en drinken voor tijdens sessies, evt. een keer een bus 
huren voor een excursie. Om meedoen aantrekkelijk te maken. 

 
Kostenraming  15.000 per jaar (5.000 per project per jaar) 
 
Kostenverdeling* 50%-50% Gemeente Weert – Wonen Limburg 
 
Planning 

2023 2024 2025 2026 2027 

10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

 

 
 

2. Wij zijn fysiek in de wijk aanwezig met een projectruimte 

Wat Projectruimte Oranjeplein als gezamenlijke werk en overlegplek voor Wonen 
Limburg, gemeente, zowel projectteamleden als collega’s. Tussen 2019 en 
2022 is vanuit hier aan de gebiedsvisie gewerkt door het projectteam. Na 
2024 wordt bekeken of de ruimte beschikbaar moet blijven als werkplek voor 
het fysieke deel van de gebiedsontwikkeling of dat hier ruimte voor blijft op 
Dries 80, zie punt 8. 

 
Projecteigenaar Wonen Limburg  
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Planning  Gestart in najaar 2019 

 
Benodigde middelen Projectruimte Oranjeplein 1a. 
 
Kosten  6.500 per jaar t/m 2024 (daarna volledig over naar Dries 80) + eenmalig 2.300 

inrichting 
 
Kostenverdeling* 100%  Wonen Limburg 
 
Planning 

2023 2024 2025 2026 2027 

6.500 6.500 ? ? ? 

 
 

3. Actieplan bekendheid en facilitering bewonersinitiatieven 

 
Wat We kennen de bewonersinitiatieven in de wijken en bewoners weten ons te 

vinden als het gaat om ondersteuning of facilitering van hun initiatieven. 
Waar mogelijk verbinden we verschillende initiatieven aan elkaar.  

  
Vorm  We maken een overzicht/inventarisatie van de initiatieven. Bij elk initiatief 

zorgen we ervoor dat er een contactpersoon is vanuit Punt Welzijn, 
Gemeente Weert of Wonen Limburg. Deze contactpersoon volgt het initiatief 
en kan waar mogelijk en gewenst ondersteuning aanbieden.    

 
Projecteigenaar Projectteam Keent & Moesel  
 
Partners  Deelnemers Groot Keent overleg, Keent Onderneemt, wijkraden etc. 
 
Planning  Continue proces  
 
Middelen Communicatiemiddelen, huurbijdrage ruimte voor activiteiten, bijdragen 

Hoplr, wijkkrant etc.    
 
Kostenraming 2.500 per jaar 
 
Kostenverdeling* 50%-50% Gemeente Weert – Wonen Limburg 
 
Planning 

2023 2024 2025 2026 2027 

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

 

 

4. Communicatie- en marketing campagne (ontwikkelen wijkstijl) 

Wat Herkenbare wijkstijl ontwikkelen met bewoners en toepassen op alle 
communicatie in de wijk die met de gebiedsontwikkeling (en waar wenselijk 
ook andere activiteiten) in Keent en Moesel te maken heeft. Ten behoeve 
van versterken saamhorigheidsgevoel. 
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Vorm  Logo, website, ansichtkaarten, tone of voice en mogelijk toegepast met 

bewoners voor fysieke duidingen in de wijk. Communicatieplan met 
communicatiekalender per fase. 

 
Projecteigenaar Het integrale projectteam  
 
Partners  Weerter ontwerper, bewoners en wijkorganisaties 
 
Planning Reeds gestart in 2020 t.b.v. communicatie met bewoners over Gebiedsvisie. 

Langzaam aan het uitbouwen naar huisstijl/wijkstijl. Doel om bij eerste 
zichtbare ingrepen in wijk verder uit te werken met bewoners en toe te 
passen op projectinformatieborden en dergelijke. 

 
Middelen  Huisstijl voor de gebiedsontwikkeling.  

Activiteiten en communicatiemiddelen zoals infoborden, filmmateriaal, 
opmaak, digitale nieuwsbrieven.  

 
Kostenraming  5.000 per jaar voor communicatiemiddelen. Eenmalig 10.000 bij start fysieke 

ingrepen. Vernieuwing website.  
 
Kostenverdeling* 50%-50% Gemeente Weert – Wonen Limburg 
 
Planning 

2023 2024 2025 2026 2027 

15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 
   

5. Social return toepassen en zo mogelijk lokaal aanbesteden 

Wat In alle uitbesteding opdrachten en richting aannemers stimuleren om lokaal 
aan te besteden, alles terug te laten vloeien naar de wijk. Ook zingeving, 
prikkelen om de krachten uit de wijk te gebruiken. Gesprek met ondernemers 
in de wijk. Lokale verankering. Linken met bestand sociale zaken. Partijen 
betrokken bij de wijkontwikkeling zoals aannemers en leegstandsbeheer 
werven actief personeel onder wijkbewoners/huurders. 

 
Vorm  Social return opnemen in aanbestedingsproces op een manier die direct de 

wijk dient. Hiervoor inventarisatie maken van bedrijven en mensen en 
talenten in de wijk. 

 
Projecteigenaar Het integrale projectteam  
 
Partners Ondernemers en organisaties in de wijk, aannemers en alle betrokken 

uitvoerende ondernemingen in de gebiedsontwikkeling. 
 
Planning Direct volgend op SOK en eerste sloopbesluit. 
 
Middelen  Contractafspraken social return uitbreiden met lokale werkgelegenheid en 

verbinding. 
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Kosten  n.v.t. (via contractpartners) 
    
Planning uitgaven 

2023 2024 2025 2026 2027 

0 0 0 0 0 

    
 
 

6. Verbinden lokale ondernemers of vacatures met wijkbewoners  

 
Wat Inzet om iedereen in de wijk die dat nodig heeft te helpen met een dag 

invulling. Dat kan alles zijn tussen werk en vrijwilligerswerk maar ook alle 
andere manieren van de dag doorbrengen die leiden tot eigenwaarde en het 
gevoel van onderdeel zijn van de wijk. Voor degenen die nu eenzaam zijn of 
anderszins buiten de boot vallen zetten we ons op een bij die persoon 
passende manier in voor perspectiefverbetering. 

 
Vorm  Concept Door Limburg inzetten in de vorm ‘Door Keent en Moesel’ 
 
Projecteigenaar Het integrale projectteam 
 
Partners Werk.kom, Risse Groep, Punt Welzijn, Land van Horne en andere wijk 

werkgevers, bewonersinitiatieven, verenigingen, ondernemers, service-clubs, 
aanbieders van dagbesteding 

 
Planning 14 September 2022  
 
Middelen  Afhankelijk van projecteigenaar 
 
Kosten  2.000 per jaar voor werktoeleiding. 
 
Kostenverdeling* 50%-50% Gemeente Weert – Wonen Limburg 
 
Planning uitgaven 

2023 2024 2025 2026 2027 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

 
 

7. Actieplan kansengelijkheid 

 
Wat De sociaaleconomische indicatoren van Keent en Moesel vragen 

bovengemiddelde inzet op kansengelijkheid in deze wijken. Naast de 
initiatieven uit Regionale Ontwikkelagenda Jeugd (ROJ) en de Gelijke Kansen 
Alliantie (GKA); gaat het hier om aanvullende initiatieven. 

 
Vorm  Actieplan met daarin verschillende projecten en beleidsvoorstellen zoals:  

• Naschoolse arrangementen breder aanbieden. 

• Structureel lesprogramma faciliteren vanuit Gebiedsontwikkeling. 
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• Voorzieningenwijzer onder de aandacht brengen in elk bewonerscontact 
zoals tijdens de huisbezoeken over herhuisvesting. 

• Speaking minds inzetten voor de Gebiedsontwikkeling (reeds een maal 
gebeurd in 2019/20). 

 
Projecteigenaar Het integrale projectteam.  
 
Partners Scholen in de wijk, Kinderopvang, Punt Welzijn, Algemeen maatschappelijk 

werk, Land van Horne en indirect alle partners in de wijk 
 
Planning Start 2022 
 
Middelen  Contractafspraken social return uitbreiden met lesprogramma wijken. 
 
Kostenraming  15.000 per jaar voor ondersteuning en contact met scholen. 
 
Kostenverdeling* Opnemen in aanbestedingen. 
 
Planning uitgaven 

2023 2024 2025 2026 2027 

0 0 0 0 0 

 
 

8.  Wijkorganisatie Keent-Moesel Centraal starten  

Wat Samenwerking door alle in de wijk actieve professionals op gebied van Zorg, 
Welzijn, Veiligheid en Wonen. 1 loket voor de wijk, centraal infopunt voor 
Gebiedsontwikkeling. Placemaking zorgt voor positieve reuring op 
uitdagende locatie in de wijk. 

 
Vorm  Omgedraaid actieplan tot betere samenwerking in de wijken op gebied van 

Zorg, Welzijn, Veiligheid en Wonen, zowel operationeel als strategisch en 
organisatorisch. Een gezamenlijke werkplek op Dries 66 – 80 waar eerst 1,5 
jaar naast elkaar wordt samengewerkt en waarop een voorstel tot nieuwe 
samenwerkingsvorm volgt richting alle bestuurders. 

 
Projecteigenaar Het integrale projectteam, partners en communicatie   
 
Partners Punt Welzijn, De Zorggroep, Land van Horne, MetGGZ, Vincent van Gogh, 

PSW, Wonen Plus en verschillende afdelingen gemeente Sociaal Domein 
 
Planning Gestart op locatie per 1 november 2021 
 
Middelen  Verbouwen en huren Dries 66-80 en beschikbaar maken voor alle partijen. 
 
Kostenraming  2022 Huur, overige lasten en verbouwing: 112.623 (ex btw) 
   Vanaf 2023 jaarlijks huur, energie en overige kantoorfaciliteiten: 29.800  
 
Kostenverdeling* Verdeling over negen organisaties, waarbij Gemeente Weert en Wonen 

Limburg ieder 18% van de kosten dragen waar de overige organisaties 9% van 
de kosten dragen. 
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Planning uitgaven 

2023 2024 2025 2026 2027 

29.800 29.800 29.800 29.800 29.800 

 

9. Continu onderzoek (Burgerpeiling /Monitoring onderzoek/ 

peilingen via Hoplr) 

Wat Vaststellen in welke mate het gebiedsontwikkelingsprogramma Keent & 
Moesel een positief effect heeft op een aantal nader te benoemen 
indicatoren voor de wijken Keent & Moesel.     

 
Vorm  Door middel van gesprekken, enquêtes en metingen vaststellen van de 

maatschappelijke effecten, uitgaande van een nulmeting – en rekening 
houdend met het tijdelijke effect van de fysieke ingrepen in de wijk. 

 
Projecteigenaar Het integrale projectteam 
 
Partners Wonen Limburg en Gemeente Weert 
 
Planning Nulmeting vaststellen in 2022. 
 
Middelen Capaciteit en contract Hoplr (incl. dashboard) t/m 2023 geregeld via 

gemeente. 
 
Kostenverdeling* Capaciteit 50%-50% Gemeente Weert – Wonen Limburg 

Hoplr: 100% Gemeente Weert 
Planning uitgaven 

2023 2024 2025 2026 2027 

-volgt later-     

 

10. Herhuisvestingsplan sociale huurwoningen 

Wat Langjarig herhuisvestingsplan voor opeenvolgende fases met aandacht voor: 

• Leefbaarheidsuitdagingen als gevolg van leegstand en sloop- en 
bouwplannen.   

• Stimuleren doorverhuizen binnen de wijk tussen opeenvolgende 
bouwplannen. 

• Stimuleren doorstroom en passend wonen ouderen, koppeling 
tussen ouderen voor fase 0 en herhuisvesters fase 1. 

• Mogelijkheid doorlopende verhuur in fases.  
 
Vorm  Het plan van aanpak is aanvullend op het Sociaal Plan dat volgens wettelijke 

verplichting door verhuurders van sociale huurwoningen voor elke 
individuele sociale huurder wordt opgesteld in samenwerking met andere 
organisaties en wijkbewoners. 

  
Projecteigenaar Wonen Limburg  
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Partners Gemeente Weert, Land van Horne en de Zorggroep, leegstandsbeheerder 
 
Planning Start 2022 
 
Middelen  …  
 
Kostenraming  PM in Sociaal Plan WL 
 
Kostenverdeling* 100% Wonen Limburg 
 
Planning uitgaven 

2023 2024 2025 2026 2027 

-volgt later-     

 

 

11. Voorstel versterken van wijkvoorzieningen en diensten 

Wat Inzet op het bij elkaar brengen van het gewenste voorzieningenniveau door 
bewoners in relatie tot de leefbaarheid in de wijk en het gemeentelijk beleid 
op het versterken van de basis- en algemene voorzieningen.  

 
Vorm  Inventarisatie van de behoefte van wijkbewoners en deze spiegelen aan de 

reeds aanwezige voorzieningen en diensten. Een kritische en creatieve blik 
op gewenste balans tussen commerciële en maatschappelijke voorzieningen 
en de functie daarvan. 

 
Projecteigenaar Het integrale projectteam  
 
Partners Wonen Limburg, Gemeente Weert, Punt Welzijn en partners in de wijk 
 
Planning Onderzoek is voltooid, vervolg start 2023 
 
Middelen  Capaciteit projectteam en partners.  
 
Kostenraming*  n.v.t. 
 
Planning uitgaven 

2023 2024 2025 2026 2027 

0 0 0 0 0 

 

 

12. Stimuleren en faciliteren beweegprojecten  

Wat 1. Inzet op behoeftepeiling en onderzoek naar een passend beweegaanbod 
voor wijkinwoners met een focus op ouderen. Uit onderzoek (2020) is 
gebleken dat behoefte bij ouderen om meer te bewegen in eigen omgeving is 
toegenomen. Eventueel verkennen welke mogelijke invulling van de fysieke 
omgeving hier een bijdrage aan kan leveren. 
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2. Uitvoering/organisatie van passend beweegaanbod indien niet lokaal 
aanwezig.  

 
Vorm  1. Wijze van behoeftepeiling onder de doelgroep dient nog nader te worden 

uitgewerkt. Het is denkbaar dat de vorm per leeftijdscategorie (kinderen – 
jongeren- volwassenen) varieert. Voor wat betreft kinderen is er al veel 
contact als gevolg van inzet combinatiefunctionarissen in de kindomgeving. 
2. Middels beweeginterventies (beweeggroepen, old stars, goldensports) 
inwoners laagdrempelig (meer) organiseren en uitvoeren.  

 
Projecteigenaar Punt Welzijn 
 
Partners Wonen Limburg 
 
Planning Eerste verkenning van behoeften is reeds gestart als pilot tijden de eerste 

Corona golf, nu in uitwerking bij Punt Welzijn. 
 

Middelen Inzet fte voor behoeftepeiling, inzet beweegcoaches voor uitvoering 
activiteiten, buitenruimte in de wijk (veldjes enz.), sport- en spelmateriaal. 

 
Kostenraming Per jaar wordt een bedrag van 10.000 begroot. In 2023 zullen hier vooral ook 

de kosten voor de behoeftepeiling uit gefinancierd worden. De 
daaropvolgende jaren zal het bedrag benodigd zijn voor de inzet van 
beweegcoaches en sport- en spelmateriaal. 

 
Kostenverdeling* Nog verder uit te werken. Voor 2023 is een bedrag van 9.600 in te zetten 

vanuit het Lokale Gezondheidsbeleid. Besluitvorming door College B&W dient 
hierover plaats te vinden. 100% gemeente. 

 
Planning uitgaven 

2023 2024 2025 2026 2027 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

 

 

13. Vitaal thuis in de wijk – Keent & Moesel 

Wat Eerste aanzet Vitaal thuis in de wijk. Met focus op faciliteren preventie door 
bewegen, ontmoeten, voor elkaar zorgen en korte lijntjes. Faciliteren van 
preventie:  

• Inwoners mobiliseren om voor elkaar te gaan/blijven zorgen en hen 
te helpen een steeds groter deel van de professionele zorg te 
ontlasten.  

• Cursussen vanuit zorg gericht op mantelzorgers, preventie, dementie, 
valpreventie etc. 

• Gilde verbinden aan opleidingsplekken Social Work en Zorg i.r.t. 
nieuwe ontwikkelingen rond ouderenzorg en wonen in de wijk. 

• Fysieke leenplek voor preventieve hulpmiddelen zorg (nog voor 
indicatiestelling). 

• Ontdekken of koken/wassen/boodschappen doen i.r.t. langer thuis 
wonen samen met wijkbewoners vorm kan krijgen. 
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Vorm  Op centrale locatie in de wijk (optie op Oranjeplein 1a en 1b erboven) 
  
Projecteigenaar Wonen Limburg, Land van Horne, Punt Welzijn 
 
Partners Gilde Opleidingen 
 
Planning vanaf sept 2022 
 
Middelen  Ruimte Oranjeplein 1a (in toekomst mogelijk Oranjeplein 1b).  
 
Kosten   0 - 6.000 per jaar 
 
Kostenverdeling* Land van Horne (mogelijk Gilde/Punt Welzijn) 
 
Planning uitgaven 

2023 2024 2025 2026 2027 

0 0 ? ? ? 

 

 

14. Verbinding met Uitvoeringsplan Sociaal Domein gemeente 

Wat Het uitvoeringsplan Sociaal Domein van Gemeente Weert omvat activiteiten 
die ook regulier hun uitwerking hebben in de wijken Keent & Moesel. Het 
uitvoeringsplan richt zich op:  
a. Het stimuleren van het gebruik en de bekendheid van voorzieningen. 

 b. Integrale ondersteuning bij complexe problemen. 
 c. Meer samenwerking tussen formele / informele zorg (passende 

ondersteuning bieden). 
 
Vorm  Diverse projecten en activiteiten binnen het sociaal domein. Zoals: 

Buurtcirkel, Vraagwijzer in de wijk, ondersteuning mantelzorgers, aanpak één 
tegen eenzaamheid (huisbezoeken), versterking opbouwwerk Keent & 
Moesel, steunpunt Wmo hulpmiddelen in de wijk, participatie in Stichting 
Keent Onderneemt en Groot Keent overleg, ondersteuning wijkraden, 
Wonen Plus (zorgmijders), Thuis in een welkome wijk (ambulante GGZ), 
Weert positief (signalering via huisartsen), armoedebeleid, Veilig Thuis (tegen 
huiselijk geweld). 

 
Projecteigenaar Gemeente Weert 
 
Partners Punt Welzijn, Algemeen maatschappelijk werk, CJG, zorgpartners 
 
Planning Deels reeds opgestart; overige uitvoering in 2022 - 2024 
 
Middelen  Diverse uitvoeringsbudgetten en projectgelden sociaal domein  
 
Kostenverdeling* 100% gemeente Weert 
 


