
Beheer en onderhoud afstemmen op 
biodiversiteit, energie en klimaat-

adaptatieopgaven
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Een duurzame herontwikkeling van de 
Van Hornekazerne en De Lichtenberg

Ruimte voor sport, spel en ontmoeting in 
de buitenruimte

Meer biodiversiteit en versterken 
groenstructuur met o.a. nieuwe bomen 

EDUCATIE
De inwoner van gemeente Weert is 

zelfredzamer.

ZORG
Passende ondersteuning van inwoners 
die (tijdelijk) hulp nodig hebben in een 

samenredzame samenleving.

Effectieve en efficiënte hulp

Bevorderen van de leefbaarheid en de 
sociale cohesie van de maatschappij 

Kunst, cultuur en historie zijn divers en 
beter toegankelijk voor iedereen

CULTUUR
Cultuur verrijkt de inwoners en 

verstrekt Weert als gemeente waar men 
graag woont, werkt en recreëert. Het 

erfgoed is aantrekkelijk en beleefbaar.

Het beter behouden en beschermen van 
het gemeentelijk erfgoed

Voor iedereen toegankelijk en 
aantrekkelijk gebied om te ontspannen 

en te leren

De zichtbaarheid en positie van cultuur 
in de samenleving is verbeterd

WONEN
Meer inwoners wonen passend bij hun 

behoefte en meer woningen zijn 
toekomstbestendig (toegankelijk en 

duurzaam).

Huisvesten kwetsbare inwoners

Voorzien in kwalitatieve en 
kwantitatieve woningbehoefte

SPORT 
De inwoner van gemeente Weert is 

zelfredzamer en kan gezond en 
duurzaam bewegen

Sport voor iedereen toegankelijk en 
betaalbaar

Sportverenigingen toekomstbestendig 
maken, meer met elkaar verbinden en 

laten samenwerken

OPENBAAR GEBIED 
Een gezonde, veilige, aangename, 

biodiverse en klimaatadaptieve
leefomgeving voor iedereen.

De kwaliteit en connectiviteit van 
natuurgebieden in stad en buitengebied 

zijn verbeterd

Recreatieve routes zijn veiliger en 
toegankelijker

Terugdringen wateroverlast

Het casco van De Lichtenberg is 
geconsolideerd en deels gerestaureerd

De rijksmonumentale kazernebebouwing 
is gerestaureerd en verduurzaamd

Interactieve wandelroute (cultuurlint) 
langs erfgoed in het Horne Kwartier

Afspraken m.b.t. woningkwaliteit met 
ontwikkelaar

Afspraken m.b.t. woningaantallen met 
ontwikkelaar

Wateropvang als onderdeel van de 
openbare ruimte

Faciliteren regelmatig overleg met 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Verbinden HQ met lokale spelers 
op het gebied van cultuur

Regelmatig contact tussen OCSW
en HQ m.b.t. onderwijshuisvesting

Verbinden HQ met lokale partijen 
op het gebied van praktijkonderwijs

Verbinden HQ, zorg- en 
(praktijk)onderwijspartijen

Opstellen Programma van Eisen 
voor het openbaar gebied

Vastleggen afspraken met 
betrekking tot beheer

Toetsen inrichtingsplannen

Betrekken Waterschap

Vastleggen eisen t.a.v. speel- en 
ontmoetingsruimtes in de buitenruimte

Behouden tennis- en pétanqueclub De 
Lichtenberg

Verbinden HQ met lokale zorgaanbieders

Faciliteren initiatieven
voor wonen met zorg

Vastleggen afspraken t.a.v. 
woningkwaliteit, - aantallen en 

planning/fasering

Experimenteren met twee 
nieuwe woonvormen

Bestemmingsplannen wijzigen

Meer inwoners wonen in een nieuwe 
woonvorm

De krapte op de woningmarkt is 
afgenomen

Sporttrack tussen stad en buitengebied 
via Horne Kwartier

Getransformeerd keukengebouw als hart 
van het Horne Kwartier

Natuur- en educatiepad door 
het Horne Kwartier

Zorgpromenade als centrale route 
in het Horne Kwartier

Goed onderwijs in kwalitatief goede 
gebouwen

Meer inwoners ontwikkelen en benutten 
hun talenten

Meer inwoners hebben een gezonde 
leefstijl

Onderdak bieden aan 
gebouwbewonende soorten

Lopen en fietsen zijn in 2030 de 
belangrijkste vervoerswijzen

Afspraken m.b.t. verduurzaming van 
bestaande gebouwen met ontwikkelaar

Onderdak bieden aan 
gebouwbewonende soorten

Onderdak bieden aan 
gebouwbewonende soortenOnderdak bieden aan 

gebouwbewonende soorten

Onderdak bieden aan 
gebouwbewonende soorten

Afspraken m.b.t. planning/fasering met 
ontwikkelaar


