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Geachte raadsleden,

In onze brief van 4 november jl. hebben wij u laten weten dat we u graag stapsgewijs in het proces
naar definitieve vaststelling van de Strategische Visie mee willen nemen. Zoals u weet is Werken aan
Weert 2030 een bijzonder proces, op participatieve wijze ingestoken. De Visie kijkt langjarig vooruit;
daarom is het proces niet af, maar staan we nu de visie voor komt te liggen, eigenlijk pas aan het
begin van een Weert vormende ontwikkeling.
Er is de afgelopen dagen hard gewerkt aan de eerste Krijtlijnen van de Strategische Visie 'Werken aan
Weert 2030'. Enerzijds om de informatie te verwerken, maar ook om de betekenis ervan te kunnen
doorleven. De hoeveelheid informatie is omvangrijk en vraagt van eenieder tijd om te kunnen overzien
en deze betekenis te geven. We begrijpen daarom ook de vraag van de raad om de tijd te nemen om
deze visie een doorwrochte en doorleefde visie voor Weert te laten worden, ook voor uw raad. We
hebben daarom een tweetraps besluitvormingsproces voorgesteld. In de eerste ronde kan via
commissie- en raadsbehandeling meningsvorming plaatsvinden die leidt tot het inbrengen van wensen
en bedenkingen. In de tweede ronde vindt, met een raadsbehandeling in maart, besluitvorming plaats.
We vinden het belangrijk om u goed en zorgvuldig te informeren. We hebben in de brief van 4
november aangegeven dat we graag tegemoet willen komen aan het verzoek van de agendacommissie
om u vooraf kennis te laten nemen van de beschikbare informatie. Bijgaand treft u dan ook eerste
Krijtlijnen van de Strategische Visie. In de bijlage zijn de kernwaarden opgenomen die het hart vormen
van de Strategische Visie en zijn de leidende thema’s er voor u uitgelicht.
De visie wordt richtinggevend voor veel andere beleidstrajecten van de gemeente. Daarom is het
bijzonder plezierig om op 17 november a.s. de verdere Krijtlijnen van de Strategische Visie in de vorm
van toelichtende presentatie door Pantopicon met u te delen. We hopen dat u zich herkent in de eerste
Krijtlijnen en dat de Strategische Visie een document van ons allen wordt.
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Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,

Bijlagen : bijlage 1 kernwaarden
bijlage 2 samenvatting

Bijlage 1 Kernwaarden van de Krijtlijnen van de Strategische Visie

Bijlage 1 Samenvatting leidende thema’s

Uitblinken als groene thuishaven en duurzame innovatieve ondernemer in de regio
De oogst van de interviews en enquêtes
Weertenaren zijn het eens over de huidige kwaliteiten: een prettige woonomgeving met veel
hoogwaardig groen, rust en sociale verbinding. Veel soorten bedrijvigheid en kansen op groei van
een duurzame economie. Op korte afstand van steden met verschillende aanvullende kwaliteiten.
Maar Weertenaren zien ook uitdagingen: toenemende leegstand van winkels vraagt om een
oplossing en Weert moet niet een saaie slaapstad worden. Daarnaast vragen de wereldwijde
digitalisering, klimaatverandering en toenemende grondstoffen schaarste om een stevig antwoord.
Op basis van zeven toekomstbeelden is gepolst hoe deelnemers denken over een aantrekkelijk
vooruitzicht voor Weert in 2030.
Het wensbeeld: Een prikkelend perspectief
Het wenkend perspectief is Weert als thuishaven voor iedereen die er een plek zoekt om prettig en
gezond te wonen, werken en beleven, dichtbij of in de natuur. Met een sterke positie als innovatieve
en duurzame economische speler in een regio met goed bereikbare aanvullende voorzieningen.
Duurzaam omdat mens, natuur en economie er gezond en in balans naast elkaar bestaan.
Wonen en beleven
De thuishaven toont zich als plek waar je wilt, maar ook kúnt wonen, hoe je wensen ook zijn. Voor
zowel jongeren die er zelfstandig, betaalbaar en plezierig willen wonen, gezinnen die een gezonde en
veilige omgeving zoeken waarin je lekker naar buiten kunt, als voor ouderen die minder ruimte nodig
hebben, maar wel graag dichtbij de belangrijkste voorzieningen wonen.
Weert als thuishaven is ook een plek waar water en groen zorgen voor het opvangen van
overvloedige regen of verkoeling bij toekomstige hittegolven. Groen is overal, en ontmoeten,
sporten, naar een concert gaan en wonen doe je in het groen, waarbij altijd oog is voor een rijke en
diverse flora en fauna, prachtige landschappen en cultuurhistorie.
Deze ambitie vraagt om het maken van keuzes, om bijvoorbeeld heel diverse woningtypen te
bouwen, te experimenteren, en beslist ook duurzaam, met hergebruik van materialen. En de groei
van het aantal inwoners op te vangen door inbreiding in plaats van uitbreiding van bebouwing.
Weert anno 2030 is ook een plek voor ontmoeting en beleving, een plek waar mensen elkaar kennen,
trots zijn op hun historie en het verenigingsleven volop bloeit. Maar er zijn zeker ook verschillen met
het hier en nu. In het centrum bijvoorbeeld zullen minder winkels zijn, omdat mensen steeds vaker
kopen via internet. Daarvoor in de plaats komen kleinschalige culturele voorzieningen, woningen, en
plekken om te beleven, ontspannen en ontmoeten. Duurzaam ook, in balans met de natuur die
overal dichtbij is. Ontmoetingsplekken zijn er ook in de wijken, voor kinderen die overal buiten
spelen, voor ouderen in een buurthuiskamer, voor mensen die samen aan de stad willen bouwen,
dingen met en voor elkaar willen doen, zoals nu in Coronatijd. Maar ook voor jongeren die willen
beleven, ontmoeten, en daar zelf van alles voor willen doen.
Wil dat lukken, dan vraagt ook dat om kiezen, en bijvoorbeeld het maken van afspraken met
vastgoedeigenaren over ander gebruik van locaties en tegengaan van leegstand. En het vraagt
solidariteit tussen generaties voor verscheidenheid in voorzieningen, want er is plek voor iedereen.
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Bijlage 1 Samenvatting leidende thema’s

Leren en werken
In 2030 zien leren en werken er ook anders uit. Weert als kleine stad excelleert op haar sterke
punten van maakindustrie, landbouw en toekomstgerichte bedrijvigheid, maar dat vereist een
stevigere verbinding met economische en onderwijs-centra in de regio. Want regio’s worden steeds
belangrijker en vragen meer om zelfvoorziening. Weertenaren hebben daartoe vlotte toegang tot
voorzieningen en kwaliteiten van andere steden en gebieden. Daarvoor zijn snellere verbindingen
nodig, zodat je in minder tijd in Eindhoven kunt zijn, of in Venlo, Sittard of Hasselt. Met de auto en
trein, maar ook met de fiets, want gezond leven staat voorop in 2030.
Het vraagt om investeren samen met regionale spelers en kiezen voor bedrijven die willen innoveren
in duurzaamheid, door te werken in balans met de natuur, te vervoeren met respect voor de
woonkwaliteit, goed om te gaan met werknemers en kennis terug te geven aan de stad en haar
mensen. En het vraagt om het slechten van barrières die mensen weerhouden zich over de
landsgrens heen te oriënteren.
Duurzaam produceren vind je ook in het bouwen met hergebruikte materialen, of in de landbouw,
die in 2030 door beschikbare ‘big data’ sneller kan inspelen op behoeften, en reststoffen produceert
die in de omgeving worden hergebruikt. De kennis die het oplevert komt weer ten goede aan de
regio zelf. Weertenaren gaan op de markt weer kopen wat in de regio wordt geproduceerd.
Weert als thuishaven
Weert zal in 2030 een plek zijn waar mensen zich thuis voelen, waar jongeren na hun studie graag
terugkeren en kunnen wonen en werken in een omgeving die gezond is door de balans met de
natuur. Een plek ook waar evenwicht is tussen dichtbij hebben wat je nodig hebt en binnen bereik
waarvoor je een korte reis wilt maken.
Werken doen we in 2030 anders. We leren ons hele leven, en zijn afwisselend meester, gezel of
leerling. Al op de basisschool leren kinderen de kwaliteit van hun eigen woonomgeving kennen, en
bezoeken ze regelmatig plekken in de regio waar iets bijzonders te leren valt. Digitaal werken doen
we vaker in onze woonomgeving, naast en in de natuur, als zelfstandige, als werknemer van een
innovatief bedrijf, of werkend op een satellietvestiging van een grote internationale speler.
Ambities vragen brede samenwerking
De uitdagingen zijn groot, maar de potentie en kwaliteiten van Weert zijn dat ook. Om ze te benutten
is de komende jaren brede samenwerking nodig, en een verkenning van de mogelijkheden daartoe.
Het college en de raad nemen daar hun aandeel in, maar ook de bijdrage en het initiatief van
inwoners en individuele ondernemers, onderwijsinstellingen en bedrijven is onmisbaar. En niet in de
laatste plaats, de bijdrage van belangrijke regionale spelers.
Weert in 2030 is een zelfbewuste en vitale stad, trots op haar historie, heden en toekomst.
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