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14 decmber 2022  

Gebiedsvisie Horne Kwartier ter vaststelling naar 
gemeenteraad 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de 
gebiedsvisie Horne Kwartier vast te stellen. In deze gebiedsvisie wordt de koers 
voor de herontwikkeling van dit gebied beschreven. De gemeenteraad besluit 
hierover op 14 december aanstaande.  
 
Stichting Horne Quartier Weert (hierna: HQ Weert) is eigenaar van het voormalige KMS-
terrein en De Lichtenberg. De gemeente Weert ziet graag een duurzame herbestemming 
van de Van Hornekazerne én De Lichtenberg, samen het Horne Kwartier. Daarom verzocht 
de gemeenteraad HQ Weert in 2019 tot het opstellen van een gebiedsvisie. De 
herbestemming moet qua programma aansluiten bij 5 thema’s: zorg, educatie, cultuur, 
sport en vrije tijd en wonen.  

Wat is een gebiedsvisie? 
Een gebiedsvisie is geen vastomlijnd plan, maar een leidraad die richting geeft aan 
toekomstige ontwikkelingen. Op die manier wordt wel een richting gegeven, maar zijn nog 
niet direct alle oplossingen vastgelegd. Tijdens de herontwikkeling, die meerdere jaren in 
beslag neemt, vinden waarschijnlijk ook herijkingen plaats.  
 
Het ontwikkelen van een gebied met de omvang van het Horne Kwartier gebeurt in fases 
en duurt meerdere jaren, waarbij elke fase een afgerond geheel vormt. Dit is ook 
belangrijk omdat daarmee de overlast voor de omwonenden wordt beperkt.  

Veranderingen ten opzichte van ontwerp-visie 
Wethouder Wendy van Eijk; ‘De gebiedsvisie is het resultaat van een lang en intensief 
traject. In februari 2022 heeft het college de ontwerp-gebiedsvisie Horne Kwartier ter 
inzage gelegd. Er zijn 13 zienswijzen ingediend, behandeld en waar mogelijk en wenselijk 
door HQ Weert in de gebiedsvisie verwerkt. De gemeente heeft de wijzigingen getoetst. 
Dit heeft geleid tot de gebiedsvisie Horne Kwartier waartegen het college ja heeft gezegd. 
De gemeenteraad besluit hierover op 14 december aanstaande.  
 
De wijzigingen die zijn doorgevoerd in de Gebiedsvisie hebben vooral betrekken op de 
rijksmonumenten op De Lichtenberg, verkeer, parkeren, sociale woningbouw en fasering. 
 
De Gebiedsvisie is digitaal beschikbaar via www.weert.nl/hq-lichtenberg 
 
 

http://www.weert.nl/hq-lichtenberg
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