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Met de ontwerp Stadsdeelvisie Weert-Zuid in te stemmen.
De ontwerp Stadsdeelvisie Weert-Zuid voor inspraak vrij te geven door deze ter
inzage te leggen.
Kennis te nemen van de evaluatie van het proces Stadsdeelvisie Weert-Zuid.

Inleiding
Vanuit verschillende achtergronden hebben gemeente Weert en Wonen Limburg er voor
gekozen om samen stadsdeelvisies op te stellen. Dit staat benoemd in het
Coalitieprogramma 20L4-2018, de Structuurvisie Weert 2025 en de Strategische
afspraken tussen gemeente en Wonen Limburg.

In overleg met Wonen Limburg is bepaald dat voor Weert-Zuid als eerste een
Stadsdeelvisie wordt opgesteld.
Beoogd effect/doel
Door gezamenlijk stadsdeelvisies op te stellen kijken we gericht vooruit en bepalen we wat
de wijken nodig hebben om zich duurzaam voor te bereiden op en te ontwikkelen naar de
toekomst. Dat is nodig vanwege onder andere de demografische ontwikkelingen, de
wijzigingen in de WMO, de participatiewet en de jeugdzorg en de Woningwet uit 2015.
Maar ook de rol van de burger wordt steeds belangrijker. Niet alleen bij de voorbereiding,
maar ook bij de uitvoering
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1.1 De visie is opgestetd met inwoners, ondernemers en bii de wijken betrokken
De

( p rofessi onel e ) orga n i sati es.
tijd dat gemeente en corporatie bepalen wat goed is voor een wijk is voorbij. We willen

naar een situatie toe waarbij de inwoner bepaalt wat belangrijk is, wat er moet gebeuren,
wat prioriteit heeft. De inwoner neemt mede verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
de plannen. Gedurende het gehele proces hebben we inwoners, ondernemers en
(professionele) organisaties een prominente rol gegeven. Zij hebben zo invloed op het
eindresultaat gehad. Dit zorgt voor draagvlak bij de uitvoering.

1.2 In de visie is ingegaan op het stadsdeel, er is echter ook ingegaan op de afzonderlijke
wijken.
We willen komen tot een stadsdeelvisie en geen visie per wijk, omdat steeds meer
voorzieningen een wijk overstijgende functie hebben of krijgen en het daarom belangrijk is
om over de grenzen van dc wijk te kijken. Wijken zijn daarnaast verbonden door
groenstructuren en routestructuren. De wijken zijn echter heel divers en hebben eigen
aandachtspunten.

1.3 Uit de visie komen aandachtpunten.
Aandachtspunten die uit de visie komen zijn onder andere:
. De toekomst van 650 portieketageflats zonder lift, een onderzoek hiernaar is
opgenomen in het uitvoeringsprogramma.
. Dê slgnaalfunctie om mensen op te sporerr die hulp nodig hebben moet versterkt
worden.
. De toename en concentratie van kwetsbare huurders speelt in complexen met
goedkope huurwoningen. Spreiding blijft het sleutelwoord.
. Het verduurzameR van de woningen speelt in het hele stadsdeel.
Voor Graswinkel zijn de parkeerproblematiek bij de school, de stenige uitstraling van een
aantal appartementen van Wonen Limburg/WE complexen en de veiligheid rondom de
JOP belangrijk.
Voor Moesel is de toekomst van de maatschappelijke voorzieningen belangrijk en speelt de
voortuintjesproblematiek van drie straten nog altijd. Daarnaast vraagt het parkeren
rondom het winkelcentrum verbetering.
In Keent is de armoede een Serieus vraagstuk, Ca. 2Oo/o van de mensen met een
bijstandsuitkering wonen op Keent. Verder is de toekomst van de Dries kwetsbaar.
Voor Rond de Kazerne is de ontwikkeling van Weert-West heel belangrijk. Dit is slechts
een greep uit de aandachtspunten die in de visie zijn opgenomen2.1 De ontwerpvisie wordt ten behoeve van de inspraak ter inzage gelegd.
Het is gebruikelijk dat beleidsnota's ter inzage worden gelegd conform de
inspraakverordening van de gemeente, voordat vaststelling plaatsvindt. Eenieder kan dan
een inspraakreactie indienen. Uw college stelt het eindverslag inspraak vast waarna
vaststelling van de visie, met inbegrip van eventuele aanpassingen als gevolg van het
inspraakverslag, door de raad plaatsvindt. Het is niet mogelijk om beroep in te stellen
tegen een visie.
3.1 De evaluatie geeft goede aanknopingspunten voor de aanpak van de volgende
stadsdeelvisie.
Het traject is geëvalueerd. Voor de Stadsdeelvisie Weert-Midden gaan we nog meer
proberen de inwoner bij het proces te betrekken. Zo hebben we in Weert-Zuid
bijvoorbeeld de jongeren gemist en vooral de inwoners betrokken, die al veel voor hun
wijk doen. Het was bijvoorbeeld de vraag of de klankbordgroep een goede afspiegeling
was van het stadsdeel. Ook kan de klankbordgroep een prominentere rol krijgen,
misschien zelfs een afvaardiging in de stuurgroep. Voor het oplossen van kleine
ergernissen, waar de inwoners echt last van hebben, is het wenselijk dat daarvoor een
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afzonderlijk traject komt. We gaan daarom de aanpak iets aanpassen. De volledige
evaluatie is bijgevoegd.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen

Financiële, personele en juridische gevolgen
Er zijn geen financiële, personele en juridische gevolgen. De uitvoering van projecten
waarvoor geld nodig is gebeurt via de reguliere werkwijze, met kredieten en/of reguliere
middelen. Ditzelfde geldt voor de urenbesteding. Meestal gaat het om reguliere uren.

Uitvoering/evaluatie
Naar verwachting kan de visie in de cyclus van juli 2016 door de gemeenteraad worden
vastgesteld.

In de visie is een uitvoeringsprogramma opgenomen. Er is onderscheid gemaakt tussen
maatregelen die betrekking hebben op uitvoering en maatregelen die betrekking hebben
op onderzoek. Er zijn twee jaarschijven opgenomen (2OL6-20L7 en 2018-2019) waarin de
maatregelen uitgevoerd worden.
De visie wordt in 2019 geëvalueerd en bijgesteld
Comm un

icatie/

pa

rtici patie

Om te komen tot de stadsdeelvisie hebben met inwoners, ondernemers en (professionele)
organisaties wijkschouwen plaatsgevonden, zijn bewonersgesprekken gevoerd, zijn
workshops gehouden, zijn klankbordgroep bijeenkomsten geweest en hebben
bewonersavonden plaatsgevonden. De uitnodigingen voor de bewonersavonden zijn aan
elk huishouden verzonden. Dat is mede de reden dat de opkomsten goed waren.
Voorgesteld wordt dit advies op de TILS-lijst te plaatsen en om een toelichting te geven op
deze visie/het proces tijdens een gecombineerde informatiebijeenkomst BV/IW en Ruimte
(cyclus van mei of juli 2016).
De bekendmaking van de ter inzage legging wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad.
Verder worden alle betrokkenen/ waarvan het e-mail adres bekend is, per mail
geinformeerd. De stukken worden op de website van de gemeente geplaatst en op de
websites van de betrokken wijkraden, voor zover mogelijk.

Overleg gevoerd met
Intern:
Zie bijlage 4 bij de visie
Extern:

Zie bijlage 4 bij de visie

Bijlagen

1.
2.

Stadsdeelvisie Weert-Zuid
Stadsdeelvisie Weert-Zuid Bijlagen
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Evaluatie Stadsdeelvisie Weert-Zuid
Deze evaluatie is

tot stand gekomen door gesprekken te voeren met de leden van de

klankbordgroep, het projectteam van de gemeente Weert en het projectteam van Wonen Limburg
Om te komen tot de stadsdeelvísie doorlopen we een aantal stappen. De diverse stappen hebben
we met bovenstaande mensen besproken. Onderstaand staan per processtap de reacties maar ook
het advies / de ideeën die we meegekregen hebben.

De eerste stap in het proces waarbij we via desk research zoveel mogelijk gegevens van de wijk
verzamelen. We halen de gegevens bij diverse bronnen en uit diverse beleidsdocumenten. De

dataset die hieruit wordt geformuleerd geeft een eerste 'statistisch' beeld van de situatie in een
wijk. Het vormt een vertrekpunt om het beeld van de wijk verder te verfijnen. Een aantal gegevens
presenteren we op de wijkposter.
Het is een objectieve weergove von feitelijke gegevens. Over de volledigheid volt te discussiëren. Op
het moment dot de wijkposter ook aan derden gepresenteerd wordt, merken we dot de poster niet

duidelijk is.
ldeeën

.
o
o
.

/ advies

zorg voor een goede duiding von de doto alvorens deze te presenteren
presenteer dato door middel von pictogrammen en sjablonen
vermeld duidelijk trends en ontwikkelingen om zo meer te richten op de toekomst
meer aandocht voor sociale dato

De wijkschouw is een twee uur durende wandeling door de wijk waarbij diverse partijen samen met
bewoners naar de wijk kijken. Na afloop van de wandeling wordt met de aanwezigen de SWOT-

analyse opgesteld. Het sociale aspect wordt door de deelnemers volledig in beeld gebracht met
behulp van de vereenvoudigde sociale indexcírkel. Het beeld van de wijk is nu volledig. De SWOT en
sociale data worden toegevoegd aan de wijkposter.
Deze stop is von belang voor het ontwikkelen van een gezomenlijk beeld. Te weinig bewoners hebben
zich aongemeld voor de wijkschouw. Hierdoor ontbreekt betrokkenheid. Dit merk je in de rest von het
proces. Bewoners herkennen zich niet altijd in SWOT of vinden deze onvolledig.

ldeeën

o
.
o
o
o
o

/ advies

duidelijker belong von wijkschouw communiceren
noem het niet wijkschouw moor wijkwondeling
organiseer doelgroep gerichte schouwen op meerdere momenten
zet wijkposter meer in om mensen oan het denken te zetten en verstrek de dato von tevoren
ten behoeve van de voorbereiding
laot inwoners zelf de route bepolen
buurtpreventiegroepen mogelijk een rol geven

Er is bewust gekozen om extra gesprekken met diverse groepen uit de wijk te voeren om een meer

representatief beeld van de wijk te krijgen en meer op de toekomst gerichte informatie op te halen

Over het olgemeen heerst een positief beeld van de gesprekken. Er is veel woardevolle informotie
opgehoald. Dit zorgt ook voor droogvlok. Zorg er wel voor dot je voorof goed kijkt welke groepen

echt zinvol zijn. De jeugd hebben we gemist, moar ook allochtonen. Als er bij de wijkschouw meer
bewaners betrakken zijn, zijn gesprekken met bewonersgroepen niet meer nodig,
ldeeën

o
o
o

/ advíes

houd gerichte gesprekken over gerichte themo's

organiseer dialoog tafels
loot zien wot je met opgehoolde informatie doet

Op basis van de dataset, de opgehaalde informatie tijdens de wijkschouw en de wijkwandeling
kunnen we een definitieve wijkposter opstellen. Deze dient als uitgangspunt voor het formuleren
van de wijkvisie.

Op basis van de wijkposter kijken de projectleden tijdens de wijksessie samen met de leden van de
klankbordgroep welke maatregelen er nodig zijn om problematieken uit de wijk aan te pakken.
Samen beargumenteren we waarom welke interventies van belang zijn. De interventies staan
beschreven in de toolbox. lnterventies die worden aangedragen maar nog niet in de toolbox staan
beschreven, kunnen worden opgenomen. Zo groeit de toolbox ook naar een meer breed gedragen

instrumentarium.
NB: helaas is deze stap niet goed uit de verf gekomen. De sessie is meer gebruikt voor de
voorbereiding van de bewonersavond en was te weinig inhoudelijk. De wijksessie is uiteindelijk
gedaan door projectgroepleden en getoetst bij de klankbordgroep.
De vroog rijst of de klonkbordgroep de juiste afspiegeling is von de wijk

/ de wijken. De bijeenkomst
met de klankbordgroep is ols toets geweest maor heeft verder geen toegevoegde woarde gehad.
Zinvol voor bijsturing en advies gedurende troject. Vroog is wel of de roadsleden op het juiste
moment in positie zijn gebrocht. Hoe kon de road oon de voorkant zoken meegeven?
ldeeën
a

o

/ advies

laot stuurgroep en klonkbordgroep eens met elkaor spreken; of een afgevaardigde von beide
partijen
misschien een lid von klonkbordgroep laten aonsluiten bij stuurgroep

ln deze stap wordt de concept wijkvisie die is opgesteld op basis van de gegevens op de wijkposters
en de aanvullende informatie uit de wijksessie besproken met de klankbordgroep.
NB: helaas is deze stap nlet goed ult de verf gekomen. De blJeenkomst ls meer gebrulkt voor de
voorbereiding van de bewonersavond en was te weinig inhoudelijk. Uiteindelijk is een extra
bijeenkomst ingelast met de klankbordgroep zodat zij de visie in ieder geval gezien hebben voordat
deze ter inzage komt.

2

Het bespreken van de concept wijkvisie hod wel moeten gebeuren. Om ols klonkbordgroep
oangehaakt te blijven bij het proces én ook om ols ambassadeur noor buiten meer bogoge te hebben

Voor deze bijeenkomst worden alle bewoners van de wijk uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst
presenteren we in samenwerking met de klankbordgroep de resultaten. Bewoners kunnen de
maatregelen prioriteren en zich aanmelden voor de aanpak van een maatregel.
De leden van de klankbordgroep worden tijdens de bijeenkomst op gepaste wijze bedankt voor hun
inzet en bijdrage.
NB: helaas hebben we de klankbordgroep te weinig een rol gegeven tijdens deze avonden
De persoonlijke uitnodiging die bewoners ontvongen hebben,

werkt. Waak er voor dat de
biieenkomst niet te mossoal wordt. Het orgoniseren von avonden op wijkniveau werkt beter.
Het communiceren van de SWOT op dit moment is niet hondig. Het voelt als een voldongen feit,
woorschijnlijk ook omdot bewoners zich niet betrokken hebben gevoeld bij het opstellen er von.
ldeeën
a

a

a

a

/

advies

stort de biieenkomst met een holf uur 'uiten kleine ergernissen' en geef duidelijk aan hoe hier
op terug gekomen wordt.
doe niet alleen een bewonersovond oon het eind maor ook oan het begin von het traject en
leg door uit wat de bedoeling is von het hele proces; zo weten mensen wot de
spelregels/grenzen zijn, woor ze ollemool oon kunnen deelnemen etc.
klonkbordgroep ols ambossodeur inzetten, ook woor het goot om terugbrengen naor doel
von de avond: de møatregelen prioriteren en je committeren oan de uitvoering
tijdens avond goed uitleg geven over de stappen von het proces en de link maken von SWOT
noar uitvoeringsprogrammo; de orgumenten

Daarnaast hebben we nog een aantal algemene punten voorgelegd ter evaluatie.

Hebben we de bewonersparticipatie voldoende geborgd?
Een goede eerste stop is gezet. Verwochtingsmanagement is belangrijk. Aon de voorkont meer

inkoderen en duideliiker oongeven dot von bewoners ook insponning verwocht wordt bij de
uitvoering von mootregelen. Er is een breed veld meegenomen in de wijk echter de juiste
bewonersofspiegeling miste wel in diverse overleggen.
Hoe is de samenwerking Wonen Limburg/Gemeente verlopen?
Er wos sproke von een goede samenwerking. Een goed voorbeeld von hoe het samen zou moeten.
Aanpak is voor herhaling vatbaar met genoemde verbeterpunten.
ldeeën

o
o

/ advies

Betere uitleg over de rolvan de gemeente en de rolvan Wonen Limburg
Let op dat initiatieven waor bewoners zich (eindelijk) voor inzetten niet stuk lopen op storre

regelgeving von portijen
Doen we de juiste dingen met de juiste mensen?

J

Specifiek voor Gemeente: lntern is het niet optimool verlopen. Er zou vaker interactie moeten zijn
tussen collego's von het sociole en fysieke domein. Volgende keer een bredere projectgroep

formeren.
Specifiek voor de klonkbordgroep: De klonkbordgroep beter in stelling brengen en een duidelijkere rol
geven.

ldeeën
a

/

advies

Jongeren een soort stogeplek oanbieden en mensen met een uitkering een werkervoringsplek
bieden door deelnome oon de klonkbordgroep . Hierdoor zijn bewoners misschien meer
bereid deelte nemen en krijgen we een betere mix.

Het is van belong om eenvoudiger te communiceren. De gebruikte wijkposter, SWOT informotie en
overzichten von maatregelen zijn niet duidelijk genoeg. Ook hier is het belongrijk om duidelijk te
moken wat de rol en verantwoordelijkheid van Gemeente en Wonen Limburg is het troject. Moor ook
de rol von de bewoner. Maok gebruik van bijvoorbeeld Weert de Gekste, maar ook de wijkkront en
websites von wijkraden om zaken aon te kondigen.
Specifiek Wonen Limburg: inzetten von ofdeling communicotie bij vormgeven diverse uitingen en
tijdens traject informeren bij buurtwinkeloverleg.
Specifiek Gemeente: zie opmerkingen bij samenwerking: is nog een slog te sloon
ldeeën

.
o

blijf

/ advies

Zorg voor goede afrondíng: communiceer nu duidelijk dat visie ter inzage ligt
Laat komende maonden/joren zien wdt er gebeurt met voorgestelde moatregelen.

!! Extra aandachtspunt: De kleine ergernissen
Gedurende het hele traject kwamen bij de diverse bijeenkomsten 'kleine ergernissen' naar voren.
Zaken die bij bewoners spelen die ze kwijt willen. Er is gekozen om deze telkens op een P-flap
(Parkeren) te plaatsen en er is toegezegd dat er later een reactie op zou komen. Dit moet anders.
Het verstoort het proces om te komen tot een visie en we doen onvoldoende recht aan de ergernis
van de bewoners. Ze hebben wel degelijk een probleem/klacht en daar moet iets mee gebeuren.
ldeeën

o
o

/ advies

Go voor de P-flap de wijk in. Niet tijdens bijeenkomsten over visie oan de orde stellen

Moak bij de P-flap ook duidelijk wie woor voor verontwoordelijk is
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1

Inleiding
b. Bewonersparticipatie

a. Aanleiding en doel
Vanuit verschillende achtergronden hebben gemeente
Limburg er voor gekozen om samen stadsdeelvisies
beginnen voor Weert-Zuid. Zo staat het benoemd in het
2014-2018, de Structuurvisie Weert 2025 en is het
strategische afspraken tussen gemeente Weert en

Weert en Wonen
op te stellen, te
Coalitieprogramma
onderdeel van de
Wonen Limburg.

De gemeente Weert en Wonen Limburg stellen samen met de betrokken
partners in vier jaar tijd vier stadsdeelvisies op, te weten voor Weert-Zuid,
Weert-Noord, Weert-Midden en de kernen. Door nu gezamenlijk een
stadsdeelvisie op te stellen kijken we gericht vooruit en bepalen we wat de
wijken nodig hebben om zich duurzaam voor te bereiden en te ontwikkelen
naar de toekomst. Dat is nodig omdat demografische ontwikkelingen,
wijzigingen in de WMO, participatiewet en jeugdzorg en de Woningwet uit
2015 invloed hebben op wijkontwikkelingen. Dat vraagt om een gezamenlijke
aanpak waarbij we anticiperen op de kansen en bedreigingen die er voor de
wijken zijn. Tegelijkertijd vormt de stadsdeelvisie een basis voor het aanpakken
van knelpunten en een afwegingskader voor nieuwe initiatieven.

Een stadsdeelvisie maken we om tot een duurzame ontwikkeling van
wijken te komen. De tijd dat gemeente en corporatie bepalen wat goed
is voor een wijk, is voorbij. We willen steeds meer toe naar de situatie
waarbij de inwoner bepaalt en mee uitvoert. Hij bepaalt wat belangrijk is
voor zijn wijk, wat er moet gebeuren, wat prioriteit heeft en neemt mede
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de plannen. De rol van de
gemeente en Wonen Limburg zit vooral in (mede)financiering en bewaking
van de algemene belangen. Om hieraan een goede invulling te geven hebben
we in het gehele proces inwoners, ondernemers en bij de wijk betrokken
(professionele) organisaties, die als sleutelfiguur in hun wijk functioneren,
een prominente rol gegeven waarbij zij invloed kunnen uitoefenen op het
eindresultaat. Deze inwoners zijn bij iedere stap in het proces betrokken
geweest. Dit zorgt voor draagvlak van het uitvoeringsprogramma en maakt het
makkelijker om bij de uitvoering ervan inwoners een belangrijke rol te geven.

Afbeelding plangebied Stadsdeelvisie Weert-Zuid
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c. Opzet / proces stadsdeelvisie
De Stadsdeelvisie Weert-Zuid gaat over de wijken Graswinkel, Keent, Moesel
en Rond de Kazerne (zie figuur blz. 4). We stellen een integrale stadsdeelvisie
op die zowel vanuit sociale, economische als fysieke invalshoek naar de wijken
kijkt. We hebben alle stappen opgehangen aan de thema’s Fysiek, Sociaal,
Technische staat gebouwen en Voorzieningen. Deze visie is opgebouwd aan
de hand van deze 4 thema’s.
We zijn gestart met een analyse van de vier wijken. We hebben de wijken
beschreven en data verzameld (zie bijlage 1). Objectieve cijfers zijn
hierin gecategoriseerd weergegeven en gebruikt voor het opstellen van de
wijkposters. Vervolgens hebben we samen met belanghebbenden uit de wijk
(wijkraad/inwoners, PUNT Welzijn, politie) in elke wijk een wijkschouw
uitgevoerd. Hierbij zijn we gezamenlijk door de wijk gelopen en hebben
gekeken naar de sterke en zwakke punten, maar ook hebben we met elkaar
de kansen en bedreigingen benoemd en gekeken naar de informatie op
de wijkposter. Dit heeft per wijk een SWOT analyse opgeleverd (bijlage
3). Op basis hiervan is een SWOT voor het stadsdeel opgesteld (bijlage 3).
Daarna hebben we deze SWOT’S besproken met collectieve bewonersgroepen,
ervaringsdeskundigen en professionals (overzicht bijlage 4) uit de wijken.
Variërend van trekkers van bewonersinitiatieven tot zorgaanbieders in de
wijk en van ondernemersvereniging tot wijkraden. Bij hen hebben we de
SWOT’S getoetst. Herkennen zij de opgehaalde informatie? Maar belangrijker
nog, wat vinden zij dat we moeten doen om de kansen te benutten, de
bedreigingen af te wenden en de knelpunten aan te pakken die zich nu
reeds voor doen? Uit deze gesprekken zijn de eerste contouren ontstaan voor
het opstellen van de visie en het daarbij horende uitvoeringsprogramma.
Dit uitvoeringsprogramma hebben we vervolgens in workshops met
betrokken (in- en externe) disciplines verder uitgewerkt waarbij realisme
bij de aanpak en uitvoerbaarheid het belangrijkste toetsingscriterium was.
Tussentijds hebben we de visie en het uitvoeringsprogramma getoetst bij
de klankbordgroep. Deze is samengesteld uit deelnemers van de eerder
genoemde bewonersgroepen, ervaringsdeskundigen en professionals.

Daarbij is een relatie gelegd met andere documenten, zoals
de
gemeentelijke
voorzieningenplannen,
het
groenbeleid,
de
wijkprofielen van RIGO1 en de Structuurvisie Weert 2025.
Hiervan is een verkorte weergave opgenomen in bijlage 2.
In het najaar van 2015 heeft een aantal bewonersavonden plaatsgevonden
waarvoor alle bij het stadsdeel betrokken partijen zijn uitgenodigd, zoals
de inwoners, ondernemers en professionals. Tijdens deze avonden heeft
toetsing van de visie plaatsgevonden en zijn de uitvoeringsmaatregelen
geprioriteerd, waarbij jaar van uitvoering is aangegeven en de trekker is
bepaald en door de aanwezigen is aangegeven waar zij betrokken bij
willen zijn of waarvan zij trekker zullen zijn. Tijdens de avonden is door de
bewoners een aantal aanpassingen in de SWOT’s gedaan. Daarnaast zijn
onderwerpen ingebracht, die thuishoren in de categorie ‘kleine ergernissen’.
Deze onderwerpen komen niet terug in deze visie, echter daar is wel actie
op gezet. Dit betreft vaak ergernissen die ‘morgen’ opgelost kunnen worden.
Tot slot is de visie als concept ter inzage gelegd gedurende 6 weken (7 april 2016
tot en met 16 mei 2016). Hierbij is het mogelijk geweest om inspraakreacties in
te dienen. Vaststelling van de visie heeft plaatsgevonden door Wonen Limburg
en door de gemeenteraad van Weert op (datum).

1
Een wijkprofiel is een door RIGO ontwikkeld instrument om van een bepaald gebied in kaart
te brengen hoe het gesteld is met de leefbaarheid. Het is een cirkel die voor vier onderwerpen
(competenties, leefomgeving, participatie en binding) in kleuren weergeeft hoe het ervoor staat.
Elk onderwerp is opgebouwd uit meerdere indicatoren. Deze vormen de buitenste ring van de
cirkel en bepalen de kleur van het onderwerp. De samenvoeging van de vier onderwerpen bepaalt
de eindkleur van het gebied. De eindkleur is geen rapportcijfer maar een score die aangeeft hoe
de wijk het doet ten opzichte van de andere wijken van Wonen Limburg.

Afbeelding: Wijkschouw Keent
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Wijkanalyse
Op basis van de data (zie bijlage 1), de wijkprofielen en de wijkschouwen
hebben we samen met de partners de sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen (SWOT’s) per wijk geformuleerd. In dit hoofdstuk zijn eerst de
meest markante plekken van de wijken geschetst. Daarna wordt ingegaan
op de SWOT’s per wijk en op de wijkprofielen van RIGO (zie bijlage 2).
De wijken in Weert-Zuid zijn grotendeels ontstaan als gevolg van de (vroeg)
naoorlogse woninguitbreidingen. Keent is de eerste wijk in Weert-Zuid, waar
in de jaren ’50 van de vorige eeuw grootschalige uitbreiding plaatsvond. In
de jaren ’60 van de vorige eeuw volgden grote delen van Moesel en een deel
van Rond de Kazerne (in het bungalowpark). In de jaren ’70 van de vorige
eeuw volgden wederom Moesel (zuidoostelijk deel) en Rond de Kazerne
(deel bungalowpark, Boshoverbeek en buurt Ambachtenhof). In de jaren
80 van de vorige eeuw is Graswinkel ontstaan en is de buurt Theunishof in
Rond de Kazerne gebouwd. Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft de
stadsvernieuwing zijn intrede gedaan. In Keent is dit op een grootschaliger
wijze gebeurt, zoals de herontwikkeling van de voormalige textielfabriek
Bera, thans Parkhof, de uitplaatsing van bedrijven in de Sutjensstraat en de
herontwikkeling van de Pastoor Frantzenstraat, thans De Chroniek. Verder
vindt incidenteel sloop-nieuwbouw plaats van verouderde woningen, met
name in Rond de Kazerne. Renovatie van woningen vindt op grotere schaal
plaats, zowel door Wonen Limburg als door particuliere woningeigenaren.

2
Alles overziend zijn er verschillende woonmilieus in Weert-Zuid. Graswinkel
is een jonge, compacte en groene wijk. Het is gelet op de structuur een
echte bloemkoolwijk en voor gemotoriseerd verkeer alleen ontsloten via de
Maaseikerweg. Er is een basisschool aanwezig en er zijn sportvoorzieningen
aanwezig. Keent en Moesel zijn behoorlijk verstedelijkt, al zijn veel straten
ruim van opzet. Er zijn echter ook heel compacte buurtjes te onderscheiden met
nauwe straten. Het voorzieningenniveau is goed. Scholen, sportvoorzieningen,
winkels en maatschappelijke voorzieningen zijn aanwezig. Op onderdelen
is het verouderingsproces van woningen en ander vastgoed zichtbaar. Rond
de Kazerne is heel groen, in het bungalowpark woon je in het bos. Rond de
Kazerne is niet compact, het kenmerkt zich door 4 woonbuurten die verspreid
liggen. Het complex van de KMS, het terrein van het voormalige Bisschoppelijk
College alsmede van De Lichtenberg snijdt de wijk in tweeën.

Afbeelding: Bespreking na wijkschouw Keent

Stadsdeelvisie Weert-Zuid

9

a. Wijkprofielen RIGO
Wonen Limburg heeft samen met RIGO voor haar hele bezit wijkprofielen
opgesteld. Dit is een meetinstrument dat op het gebied van leefbaarheid
weergeeft hoe een wijk er voor staat. Voor de pijlers competenties, leefomgeving,
participatie en binding zijn verschillende indicatoren gemeten. Het instrument
gaat ervan uit dat voor een goede sociale kwaliteit aan bepaalde voorwaarden
moet worden voldaan. Aan de ene kant zijn dit competenties (inkomen,
opleidingsniveau etc.) en aan de andere kant is dit een veilige en schone
omgeving met passende huisvesting (leefomgeving). Als aan deze voorwaarden
is voldaan kan dat leiden tot deelname (participatie) aan de maatschappij. En
deze deelname is de basis voor een gevoel van geborgenheid, vertrouwen
ofwel binding.
Als we naar de wijkprofielen van het stadsdeel kijken, zien we het volgende.
De mensen in Keent houden van geborgenheid en zekerheid. Ze houden niet
zo van experimenten. De wijk vraagt om aandacht, het is een relatief arme
wijk en er zijn naar verhouding meer mensen arbeidsongeschikt (7% t.o.v.
gemiddeld 5% in Weert) en mensen die een bijstandsuitkering ontvangen (5%
t.o.v. 2% gemiddeld in Weert). Er staan veel (sociale) huurwoningen (51%).
Het gevolg is dat Keent op bijna alle indicatoren zeer mager scoort. Er is wel
een goede mix in leeftijdsopbouw en de wijk kent voldoende voorzieningen.
Dit sluit aan bij de SWOT die we opgesteld hebben.

In Graswinkel (37%) en Moesel (39%) zien we een iets kleiner aandeel
(sociale) huurwoningen dan in Keent, echter de sociale huurwoningen die er
zijn liggen erg geconcentreerd. Ten opzichte van het Weerter gemiddelde (2%)
is het aandeel bijstandsgerechtigden in Moesel (2%) gelijk aan het gemiddelde
in Weert en in Graswinkel (3%) hoger. Daarnaast speelt de ontgroening sterk
in Graswinkel (het is een relatief jonge wijk), zijn daar minder voorzieningen,
is het opleidingsniveau hoger en is er passende huisvesting. In Moesel zijn de
voorwaarden (competenties en leefomgeving) goed en dat biedt zeker kansen.
In Rond de Kazerne geeft het wijkprofiel op bijna alle indicatoren een zeer
goede score weer. De wijk vergrijst sterk en er zijn relatief wat minder
voorzieningen. Daarmee bevestigen de wijkprofielen het beeld dat door
bewoners en professionals gesignaleerd is en via de SWOT’s tot uitdrukking
is gekomen.

Afbeeldingen: Bewonersavond 3 december 2015, Moesel
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b. SWOT’s per wijk
De SWOT’s per wijk zijn als bijlage 3 toegevoegd. Hieronder wordt een korte
schets van de meest opvallende punten gegeven.

Graswinkel
Sterk
Wat direct naar voren komt is de typering van Graswinkel; een rustige wijk
met een hoog woongenot en veel groen. Alle voorzieningen zijn binnen
handbereik te vinden in omliggende wijken. Ook de aanwezigheid van een
school, de sportvelden en de vele speeltuintjes en parkachtige groenstroken
zijn sterke assets van de wijk. De wijk is ruim van opzet en heeft een goede
mix van koop en huurwoningen. Het aandeel koop heeft een goede weerslag
op de wijk, deze is overigens alleen te vinden aan de grens van de clustering
met huurwoningen.

Zwak
De mix huur en koop is niet voldoende doorgevoerd. In de kern van de wijk
treffen we slecht groenonderhoud, troosteloze entrees en een zeer stenige
omgeving. Combineer dit met de ontwikkeling van scheiden van wonen en
zorg welke op deze locatie een groei in de kwetsbare sociale doelgroep met
zich mee zal brengen met de bijbehorende overlastproblematiek van dien.
Daarnaast moeten we oog hebben voor het hoge werkeloosheidscijfer dat
duidelijk boven het gemiddelde van Weert uitsteekt.

voorzieningen wegtrekken. Het is de verwachting dat het merendeel van de
huishoudens deze voorzieningen blijven volgen en er voor kiezen zich in de
stad Weert te vestigen.
Wij zien in deze ontwikkeling voor Graswinkel een kans. Het is een mooi
alternatief voor jonge gezinnen die landelijk en ruim willen wonen maar door
wegtrekkende voorzieningen de dorpen moeten/willen verlaten. Graswinkel
is ruim en groen, heeft wél die school, mooie sportvelden en voldoende
voorzieningen binnen een straal van 5 kilometer.
We zien dat de binding met de wijk niet heel groot is. Het is een jonge
wijk zonder jarenlange generaties. Als ouderen moeten verhuizen, is het de
verwachting dat ze niet in Graswinkel blijven maar naar wijken gaan met juiste
voorzieningen. De wijken waar ze ook nu al hun boodschappen doen en naar
de huisarts gaan. Ze verhuizen naar wijken als Keent, Moesel en het Centrum
waar alle voorzieningen binnen handbereik liggen maar bijvoorbeeld ook het
woonzorg complex Zuyderborgh. Voor mensen die graag willen blijven of niet
kunnen vertrekken is de Zilvermeeuw in Graswinkel een prima alternatief.
Een kans voor de wijk is tevens de goedlopende verenigingen waarvan de
gebouwen gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden zoals ontmoeting.

Bedreigingen

Ja, ontgroening en vergrijzing zijn een feit. Maar hoe manifesteert zich dit?

Het stenige gebied rondom de hoogbouw in het midden van de wijk maakt
dit deel van de wijk kwetsbaar omdat het uitnodigt tot zaken als vandalisme,
drugsproblematiek en vuil storten. De vergrote kans op verpaupering van dit
deel van de wijk is een bedreiging.

Uit cijfers blijkt dat Weert de komende 10 jaar nog een groei kent in het
aantal huishoudens waarna de afname inzet. Verder geldt ook voor Weert een
ontgroening tot 2035 en een duidelijke vergrijzing. We zien in alle wijken
een forse toename van het aandeel 75+ huishoudens, tot zelfs 130% in
Graswinkel. Dit is ongeveer drie maal zo hoog dan gemiddeld in Weert. De
eerste tekenen van krimp zijn zichtbaar in de dorpen rondom Weert waar

In het huursegment zien we veel goedkopere woningen en woningen zonder
lift. De woningen staan geconcentreerd. Kwetsbare doelgroepen dienen als
gevolg van wijzigingen in de wetgeving steeds vaker zelfstandig te gaan wonen.
Ze zijn aangewezen op goedkope huurwoningen. De geconcentreerde ligging
daarvan kan, in combinatie met een hoger aandeel kwetsbare huurders, een
negatieve impuls geven aan de leefbaarheid in de buurt.

Kansen

Afbeeldingen: Groen middengebied Graswinkel en Appartementen Graswinkel
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Moesel
Sterk
De karakteristieken die horen bij de jaren ’70 wijk die Moesel is, zijn duidelijk
zichtbaar in de ruime kavels en brede straten. Er is ruimte in het openbaar
gebied; veel groen en plek voor de auto. De royale uitstraling van de wijk
maakt de wijk ook nu aantrekkelijk om te wonen, zeker voor starters.
In de wijk is alles te vinden voor de dagelijkse boodschappen, er is een breed
aanbod aan zorgvoorzieningen en is er een nieuwe brede school. Er is een
mooie mix door woningen variërend van tussenwoningen tot portiek etage
flats en vrijstaand. Bewoners wonen er van oudsher en hebben een binding
met de wijk. Dit is ook terug te zien in het rijke verenigingsleven. Er worden
veel activiteiten georganiseerd waar ook veel mensen actief aan deelnemen.

Kansen
Het gebied rondom het Regionaal Kennis en Expertisecentrum biedt kansen
voor een parkachtige invulling die openbaar toegankelijk is. Ook kan de relatie
met het buitengebied versterkt worden. Dit draagt bij aan het woongenot van
de bewoners. Bewoners hebben zich gemobiliseerd om voorzieningen open
te houden en ze voor toekomst te waarborgen ondanks ontwikkelingen als
krimp. Er zijn kansen om functies samen te voegen en ook is er ruimte om het
winkelgebied te moderniseren en het aantal parkeerplaatsen uit te breiden.
Het aandeel startende huishoudens (25-35 jaar) neemt in Moesel fors toe,
meer dan het Weerter gemiddelde.

Bedreigingen

Zwak

Door de mate van concentratie van hoogbouw en daarmee het aanbod van
goedkopere woningen is Moesel geschikt voor huurders met een laag inkomen
en kwetsbare doelgroepen. De ontwikkelingen van scheiden wonen en zorg
zal er toe leiden dat de sociaal kwetsbare doelgroep alleen maar toeneemt.
Het is noodzakelijk om actief te investeren om deze mensen een toekomst te
blijven bieden en te helpen deel te nemen aan de maatschappij, sociaal maar
ook economisch.

De wijk is inmiddels 45 jaar oud en dat is te zien. Het aantal voorzieningen is
wat ruim van opzet, de woningen lopen energetisch gezien achter en ook de
toegankelijkheid van een groot aantal portiek etage flats is niet meer van deze
tijd. De lage kwaliteit van de hoogbouw in de Dillenburg, Louise de Collogny
en Willem de Zwijgerstraat is een zwakte. Enige vorm van energetische
maatregelen en geluidsisolatie ontbreekt. De energielasten zijn hoog en het
ontbreken van geluidsisolatie werkt overlast in de hand. Het is oud bezit dat
slecht toegankelijk is en dicht op elkaar staat.

Kijkende naar de huidige eisen sluiten plattegrond, energetische maatregelen
en toegankelijkheid van de portiek etage woningen niet meer aan bij de
huidige eisen. Een deel van de woningen is met investeringen niet toegankelijk
te maken en is daarmee dus weinig toekomstbestendig; deze vallen uiteindelijk
uit de markt. Op dit moment is er nog veel vraag naar huurwoningen maar de
verwachting is dat deze categorie woningen kwetsbaar is als de vraag terug
loopt.

Kijkend naar de vergrijzing is de aanwezigheid van de centraal gelegen
Oranjeflat met zorg en ontmoetingsmogelijkheden sterk. Verder zijn er veel
gezondheidsvoorzieningen aanwezig in Moesel.

De omgeving van het winkelcentrum is rommelig en er zijn parkeerproblemen.
Voorzieningen zitten erg verspreid door de wijk, het zijn er veel en het
openhouden van de ontmoetingsruimten in de Oranjeflat en de Microhal is
lastig. De problematieken van de Serviliusstraat, drugs en criminaliteit, zijn
deels verschoven naar de Dillenburg.

Afbeeldingen: Nassaulaan Moesel en Dillenburg Moesel
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Keent
Sterk

Zwak

Het openbaar gebied is op diverse plaatsen al goed aangepakt. Verschillende
straten in Keent zijn opgeknapt, van meer groen voorzien en auto’s hebben
een betere plaats gekregen. De omgeving is vriendelijk door de aanwezigheid
van veel groen. Er zijn veel speeltuinen die ook intensief gebruikt worden.
De wijk kent een aantal markante plekken zoals Markeent, Keenter Hart,
Zuyderborgh en campus Servilius die echt een positieve invloed hebben op de
leefbaarheid van de wijk.

De problematieken van de Serviliusstraat, drugs en criminaliteit, zijn deels
verschoven naar de St. Jozefslaan , Laurenburg en Dillenburg (Moesel). Toch zal
Keent altijd een wijk blijven waar dit soort problematieken zijn, van oudsher,
door de opbouw van de wijk en door samenstelling van de bevolking. Er is een
groot percentage huurwoningen en de ligging van de sociale huurwoningen is
erg geconcentreerd.

Het imago van de wijk is verbeterd. De verkoop van woningen loopt goed.
Het is een wijk met goedkopere woningen die voor starters aantrekkelijk is.
De wijk heeft karakter, een prima aanbod van voorzieningen, ligt dicht bij het
centrum van de stad Weert en bij het NS station.
In de wijk is de sociale samenhang zeker niet negatief. De diversiteit van
culturen gaat goed samen. Er is een actieve wijkraad en ook PUNT welzijn
en de school Markeent zijn erg actief en begaan met het reilen en zeilen van
de bewoners van de wijk. Allochtonen en mensen die te kampen hebben met
veel (financiële) problemen worden actief betrokken. Bewoners doen mee bij
activiteiten van verenigingen of instellingen.
Kijkend naar de vergrijzing is het een sterk punt van de wijk dat er naast
winkelvoorzieningen een ruim aanbod is aan senioren woningen in de
complexen Kerkstraat, Pius-x-hof en Zuyderborgh alsmede in de omgeving
Blekerstraat/Twijnderstraat. In het hart van de wijk ligt Het Keenter Hart, een
prima plek voor ontmoeting met een eetpunt voor iedereen in Weert-Zuid.

De lage kwaliteit van de hoogbouw zoals de Serviliusstraat en Laurenburg
is een zwakte. Enige vorm van energetische maatregelen en geluidsisolatie
ontbreekt. De energielasten zijn hoog en het ontbreken van geluidsisolatie
werkt overlast in de hand. Het is oud bezit dat slecht toegankelijk is (58%
zonder lift) en dicht op elkaar staat.
Aan de zuidkant in de St. Jozefslaan zijn postzegelplekjes van overlastgevend
groen (hangplekken). Op diverse adressen zijn draaideur criminelen gehuisvest.
De criminaliteit in dit gedeelte van de St. Jozefslaan is echt een wereldje op
zich; het houdt elkaar in stand.
Een aantal straten is in het verleden aangepakt tijdens de wijkvernieuwing.
In die straten waar dit niet het geval is, is er een zichtbaar mindere uitstraling
van de kwaliteit van de openbare ruimte waardoor het contrast groot is ten
opzichte van de straten die opnieuw ingericht zijn.

Afbeelding: Ariënsstraat Keent
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Kansen

Bedreigingen

Binnen de wijk Keent zijn er voldoende mogelijkheden om differentiatie
binnen de doelgroepen te optimaliseren. Er is bewezen dat dit een goede
invloed heeft op de leefbaarheid van een wijk. Door het meer toegankelijk
maken van een deel van de hoogbouw zijn er meer goedkope mogelijkheden
voor bewoners met een smalle beurs die in de wijk oud willen worden.

Keent is een typische volksbuurt met veel huishoudens met een laag inkomen
en een hoog percentage allochtone bewoners waardoor het proces van sociale
segregratie een bedreiging vormt. Daarnaast is er in de wijk op diverse plaatsen
sprake van criminaliteit. Als er onvoldoende aandacht gaat naar deze zaken
zal het als een olievlek uitbreiden en de leefbaarheid en het waarde van het
woningbezit negatief beïnvloeden.

Ondanks de kwetsbaarheid van de winkels aan de Dries door de
afhankelijkheid van de aanwezige Albert Heijn en de invloed van de nabijheid
van het centrum en de komst van de Lidl, is het buurtcentrum aan de Dries
kwetsbaar. Het investeren in de omgeving en het onderhoud van de panden
waar de winkels in gevestigd zijn biedt kansen om het gebied interessant te
houden voor bijvoorbeeld buitenlandse winkels, maatschappelijke functies,
dienstverlening of bedrijfjes die passen bij de wijk. Een hogere organisatiegraad
van de ondernemers/het oprichten van een ondernemersvereniging is ook
een kans. Bundeling van de krachten en het gezamenlijk optrekken maakt de
ondernemers sterker.

Door veel hoogbouw en het aanbod van goedkopere woningen is Keent
aantrekkelijk voor huurders met een laag inkomen en met mensen met
rugzakjes. De ontwikkelingen van scheiden wonen en zorg zal er toe leiden
dat de sociaal kwetsbare doelgroep alleen maar toeneemt. Het is noodzakelijk
om actief te investeren om deze mensen een toekomst te blijven bieden en te
helpen deel te nemen aan de maatschappij, sociaal maar ook economisch.
Een deel van de woningen is met investeringen niet beter toegankelijk te maken
en zijn daarmee dus weinig toekomstbestendig; deze vallen uiteindelijk uit de
markt.

Afbeelding: Laurenburg Keent
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Rond de Kazerne
Sterk

Kansen

De wijk heeft een positief imago onder andere door de ligging direct aan het
natuurgebied de IJzeren Man. De wijk is zeer ruim van opzet en wordt over het
algemeen gedomineerd door vrijstaande woningen op grotere kavels deels in
een bosrijke omgeving. Boshoverbeek kent van oudsher een buurtvereniging
waardoor de mensen elkaar goed kennen. Bewoners van de wijk hebben het
over het algemeen goed en kunnen goed voor zichzelf zorgen. De wijk heeft
een ruim aanbod aan sport- en recreatievoorzieningen en horecagelegenheden.

Er is genoeg kracht in de wijk en er zijn voldoende mogelijkheden om elkaar
te ontmoeten. Vraag is of daar echt behoefte aan is, juist omdat iedereen
zelfvoorzienend is. Dit uit zich ook in de mate waarin in woningen geïnvesteerd
wordt.

Zwak
De wijk Rond de Kazerne is een verzameling van buurten die toevallig rondom
de kazerne liggen. Mensen letten weinig op elkaar. Een groot deel van de
woningen is minder goed geïsoleerd en aan het verouderen. De leegstaande
bedrijventerreinen waar veel gebouwen gesloopt zijn geven een troosteloze
uitstraling. Rond de Kazerne is de meest vergrijsde wijk van Weert-Zuid. Er is
een gebrek aan kleinere levensloopbestendige woningen.

Natuur grenzend aan de wijk is ook beschikbaar voor de wijk. Het draagt
bij aan welzijn en woongenot. De visie van de gemeente op de invulling van
de Lichtenberg, het Kazerneterrein en het bosgebied IJzeren Man bieden veel
kansen voor de bewoners van de wijk kijkende naar mogelijkheden voor
vrijetijdsbesteding die letterlijk om de hoek liggen. De wijk wordt hierdoor
nog aantrekkelijker voor jonge doorstromers en het woongenot van inwoners
neemt toe.

Bedreigingen
In Rond de Kazerne neemt het aandeel ouderen tweemaal zo veel toe dan
gemiddeld in Weert.
Binnen een teruglopende woningmarkt zullen met name de duurdere en
grotere woningen lastiger te verkopen zijn. Grotere huizen en grotere kavels
hebben over het algemeen tot gevolg dat mensen elkaar minder goed kennen
dit kan resulteren in vereenzaming en het verdwijnen in de anonimiteit. Het
bedrijventerrein aan de rand van de wijk bij de Kanaalzone is sterk verpauperd
en lokt uit tot overlast en vandalisme. Dit heeft zijn negatieve weerslag op de
wijk.

Afbeelding: Breugellaan Rond de Kazerne
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Visie
a. SWOT stadsdeelvisie
We maken een stadsdeelvisie en geen visie per wijk, omdat steeds meer
voorzieningen een wijkoverstijgende functie hebben of krijgen en het daarom
belangrijk is dat we over de grenzen van de wijk kijken. Ook groenstructuren
en routestructuren overstijgen de wijk. Wel hebben we ook op de wijken
ingezoomd in de vorm van een visie per wijk (zie dit hoofdstuk onder b),
omdat de wijken heel divers zijn met elk eigen aandachtpunten De SWOT van
het stadsdeel is samengesteld uit de SWOT’s van de onderscheidene wijken,
die in samenspraak met de partners zijn opgesteld. De SWOT van het gehele
stadsdeel Weert-Zuid (zie bijlage 3) laat zich als volgt omschrijven. Deze
omschrijving is tevens de visie van het stadsdeel.

Fysiek
Vanuit fysiek oogpunt kenmerkt het stadsdeel zich als een gebied met veel
en gevarieerd groen, een ruime opzet met bijvoorbeeld brede straten. In de
aanpak van de openbare ruimte liggen dan ook veel kansen voor verdere
vergroening en reguleren van het parkeren. Dit proces is gaande, hierdoor is
het contrast met de heringerichte straten groot. Verdere vergroening van het
straatbeeld is een speerpunt bij de herinrichting van straten in het kader van
de vervanging van de riolering en de afkoppeling van hemelwater (geen straat
zonder boom).
Aan de noordelijke zijde van het plangebied ligt, grenzend aan het spoor,
de Houtstraatlossing met een robuuste groenstructuur en wandelpaden. Aan
de noordoostzijde ligt een vijver en een sportcomplex in Graswinkel. Het is
een grote groene vlek met recreatieve wandelroutes, waar veel gebruik van
gemaakt wordt. Het plangebied grenst aan de zuidzijde aan het buitengebied,
waarbij de Ringbaan een harde begrenzing vormt. Aan de westzijde van het
plangebied liggen woningen in de hoofdgroenstructuur van dit deel van de
stad. De mensen wonen in een bos, in een heel groen woonmilieu. In het
plangebied liggen, verspreid in de wijken, grotere en kleinere groene plekken

met een veelheid aan recreatieve mogelijkheden, van wandelen tot spelen in
speeltuintjes en voetballen op trapveldjes. Hier en daar hebben de bewoners
er een eigen invulling aan gegeven, zoals de BMX-baan in Moesel. Mede dank
zij enkele robuuste boomstructuren kunnen we stellen dat het stadsdeel heel
groen is.
De klimaatverandering zorgt voor onvoorspelbare regenbuien. De capaciteit
voor de opvang van hemelwater dient te worden vergroot. Een onderzoek
naar de mogelijkheden voor een klimaatbestendig stadsdeel lopen. Hierbij
dienen we ons voorstellen dat we daar waar mogelijk ‘verdiepte pleinen’
oftewel wadi’s maken of sloten in bermen, die in geval van nood water kunnen
opvangen doch meestal gewoon ‘droog’ zullen staan en anderszins gebruikt
kunnen worden.
In de Structuurvisie Weert 2025 zijn tal van zaken opgenomen, die verankerd
zijn in deze stadsdeelvisie. We noemen verschillende verkeersknelpunten,
waaronder in ieder geval:
• het verminderen van de barrièrewerking van het spoor (veilige fietstunnel
ter hoogte van kruising spoor met Maaseikerweg);
• het verbeteren van zichtlijnen richting buitengebied, met name aan de
zuidzijde van Keent, waar tevens de fietsoversteek over de RingbaanZuid ter plaatse van de Johan Willem Frisolaan veiliger gemaakt dient te
worden;
• doortrekken van de langzaam verkeersroutes vanuit de stad naar het
buitengebied (langs de Houtstraatlossing, doortrekken ontbrekende
schakel ter hoogte van Drakesteijn en naar de Dijkerakker (verbinding
Keent met buitengebied aan de zuidzijde));
• het is wenselijk dat het fietspad aan de buitenzijde van de RingbaanZuid/Ringbaan-West tussen de Bocholterweg en het fietspad naar het
College wordt doorgetrokken.

Afbeelding: Sint Jozefslaan Keent
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Sociaal
Het verbeteren van de sociale veiligheid speelt op een aantal plaatsen (o.a.
afsluiten achterpaden). In delen van het plangebied zijn veel ‘kruip-door-sluipdoor’ routes die fungeren als vluchtroutes (o.a. vanwege een aaneen gesloten
structuur van achterpaden). Verder is het opvallend dat in delen van het
stadsdeel woningen en bergingen niet afgesloten worden, waardoor inbraak
er gemakkelijk wordt gemaakt. Dit geldt ook voor auto’s. Bewustwording is
daarom belangrijk.
Een kans om de veiligheid te vergroten is een buurtpreventie-project dat
medio 2015 is opgestart. In samenwerking met de wijkagenten van WeertZuid, gemeente Weert, Wonen Limburg, PUNT Welzijn en inwoners zijn
er Whatsapp-groepen en buurtpreventieteams opgericht. Dit alles om
criminaliteit, vandalisme en andere overlast aan te pakken. Dit idee komt voort
uit een preventieve aanpak. Het is dus niet zo dat de criminaliteit in de wijken
is toegenomen. In Weert-Zuid is er zelfs al een daling van het aantal inbraken
geconstateerd, en dit willen politie en andere partners graag doorzetten, in
samenwerking met de bewoners.
Op sommige plekken bevindt zich een concentratie aan portiek etage flats. Dit
brengt soms de hieraan gerelateerde sociaal maatschappelijke problematiek
met zich mee. Door de hoeveelheid heeft de uitstraling van deze gebouwen
een grote invloed op de sfeer in de buurt. Met name in de portiek etage flats zien
we, mede door de huurprijsstelling, een concentratie aan kwetsbare inwoners.
Transformatie van dit woningbezit door Wonen Limburg is mogelijk op het
gebied van fysieke kenmerken (sloop/nieuwbouw, renovatie, verduurzaming),
maar ook op onderdelen als huurprijs (huurprijsverlaging of –verhoging),
verkoop en doelgroepwijziging (kansen zijn bijvoorbeeld een grotere mix
van doelgroepen in seniorencomplexen en toewijzing van max. 10% van de
woningen aan huishoudens met een inkomen tussen € 34.000,- en € 38.000,-).

Op verschillende plekken zijn bewoners actief met eigen initiatieven op
het gebied van zorg en leefbaarheid of in wijkraden. Op die plekken is er
betrokkenheid van inwoners bij wat er speelt in de wijk. Het aantal actieve
inwoners is echter beperkt. Er zijn ook plekken waar de inwoners meer op
zichzelf zijn. Dit geeft een risico op vereenzaming. Vergrijzing speelt in het
gehele plangebied, al is de mate ervan verschillend. Armoede speelt in een
deel van het plangebied, met name in Keent. Er bestaan zorgen over de wijze
waarop mensen die een hulpvraag hebben, gesignaleerd kunnen worden. Het
systeem is erg vraaggestuurd ingericht (een ‘antenne’ ontbreekt).

Technische staat gebouwen
De toekomstpositie van de portiek etage flats, zowel de huurcomplexen
als die in particulier bezit zijn, is ongewis. Dit vraagt om aandacht. De
toegankelijkheid is matig, de complexen zijn gehorig. Het energieverbruik is
relatief hoog. Voor bewoners met een zorgvraag is het de vraag of het langer
zelfstandig blijven wonen in een portiek etage flat wel mogelijk is.
Er is een mix aan koop- en huurwoningen (gemiddeld 35% huur en 65% koop,
in Rond de Kazerne is het aandeel huurwoningen met 17% relatief laag en in
Keent met 51% relatief hoog)). Er zijn kansen voor starters op de woningmarkt,
zowel in de huur- als in de koopsector. En over de wijken heen is er voldoende
spreiding in leeftijdsopbouw.
Over het algemeen zijn er veel verouderde woningen in het plangebied (uit de
jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw). De grote groei van dit stadsdeel heeft
toen plaatsgevonden. Het gaat om grote naoorlogse woninguitbreidingen. De
woningen zijn onder andere niet energiezuinig en niet toekomstbestendig.
Vernieuwing en opknappen van woningen vindt incidenteel plaats.

Afbeelding: Winkelcentrum Moesel
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Dit betekent dat een groot deel van de woningvoorraad niet up to date is
voor wat betreft het energieverbruik. We zien her en der zonnepanelen
verschijnen. Kansen liggen er volop voor een verdere verduurzaming van
het woningbestand en/of aansluiten bij een energiecoöperatie. Voor Wonen
Limburg ligt hier zelfs een wettelijke verplichting, om alle huurwoningen aan
aantal energielabels te verhogen.
Verder is er een initiatief van Alliander om aan de hand van een
warmtekansenkaart te onderzoeken of het haalbaar is om met restwarmte
van bedrijven (zoals de RWZI en enkele grote bedrijven) woningen te gaan
verwarmen. Dit is een kans voor het bezit van Wonen Limburg. Deze
verwarmingsmethode is uitermate geschikt voor appartementencomplexen.
Wonen Limburg participeert in dit haalbaarheidsonderzoek.

Voorzieningen
Inwoners van het stadsdeel maken gebruik van de aanwezige voorzieningen.
Zo zijn er scholen, winkels en diverse vormen van maatschappelijke
voorzieningen, zoals buurthuizen. De houdbaarheid van de voorzieningen in
de omvang zoals aanwezig staat echter door allerlei omstandigheden onder
druk. Omdat inwoners bereid zijn over hun wijkgrens heen te kijken, zijn er
wel volop kansen om wijzigingen in de voorzieningenstructuur aan te brengen.
Er zijn in ieder geval voldoende m2 vastgoed beschikbaar voor invulling van de
maatschappelijke doelen voor inwoners van de verschillende wijken. Hier kan
een efficiencyslag in gemaakt worden.
Voor wat betreft de winkelvoorzieningen is er sprake van toenemende leegstand,
met name aan de Dries. De aantrekkelijkheid van dit buurtcentrum staat onder
druk, onder andere vanwege het parkeren en de uitstraling. Er liggen kansen
om dit te verbeteren, al is de toekomstpositie van dit buurtcentrum kwetsbaar.
Het winkelcentum in Moesel wordt gezien als een sterk cluster met voldoende
voedingsgebied. Het aandachtpunt hier is het voorzien in voldoende
parkeerplaatsen. Het buurtcentrum aan de Dries kent leegstand. Kansen liggen
hier in het verplaatsen van solitair gelegen winkelvoorzieningen in Keent naar
de Dries (de gemeente heeft hierin een faciliterende rol), in laagdrempelige
ruimten voor ZZP-ers uit de wijk en in (maatschappelijke) functies die passen
bij de wijk (zoals bijv. een ‘ruilwinkel’). De uitstraling van het gebied vraagt
om aandacht. Een hogere organisatiegraad van de ondernemers/het oprichten
van een ondernemersvereniging is ook een kans. Bundeling van de krachten
en het gezamenlijk optrekken maakt de ondernemers sterker.

Afbeelding: buurtwinkels Dries, Keent
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b. Visie per wijk
Graswinkel
De belangrijkste thema’s die tijdens de wijksessie naar voren kwamen zijn:
• Serieus aanpakken van de uitstraling van het bezit van Wonen Limburg
inclusief de openbare omgeving.
• De tweedeling in de wijk tussen koop (mooi groen) huur (stenig en sober)
verminderen.
Graswinkel is een wijk waar het met name gaat om het consolideren van
de bestaande situatie. In de wijk zijn geen winkels aanwezig, maar dit
wordt niet als gemis ervaren. De aandacht gaat vooral uit naar de uitstraling
van de appartementen in het centrumgebied en de openbare ruimte direct
daarom heen, de verkeersafwikkeling bij de school en de veiligheid bij de
JOP (Jongeren Ontmoetings Plek). Vanuit de gemeente worden daaraan
de verkeersknelpunten bij het kruispunt Maaseikerweg/Beatrixlaan en de
spoortunnel aan de Maaseikerweg toegevoegd. De behoefte aan activiteiten
lijkt in deze wijk minder te zijn. Dit komt waarschijnlijk omdat de wijk
nog jong is, veel mensen werken. Wanneer de behoefte aan een sociaalmaatschappelijke voorziening ontstaat kan de ruimte van de Batavierentreffers
aan de Fuutstraat als zodanig dienst doen. Dit is in de praktijk ook al het
geval. Ook kan gebruik gemaakt worden van beschikbare voorzieningen in
Moesel. Het aandeel ouderen is veel minder dan gemiddeld in Weert. Grote
wijzigingen in het huurwoningbestand van Wonen Limburg zijn niet voorzien.

Het inrichten van een speelbos nabij de groene berging aan de Koekoeksweg
wordt voorbereid in samenwerking met Natuurmonumenten en de
scoutingverenigingen. Daarnaast vindt een verkenning plaats in overleg met
Natuurmonumenten en stichting Feest- en herdenkingsbos Weert voor een
nieuwe locatie voor een feest- en herdenkingsbos. Deze 2 locaties vinden
aanhaking aan de wijk en worden met elkaar in verbinding gebracht met
recreatieve routes als uitloop zone voor de wijk Graswinkel.

Afbeelding: JOP Graswinkel

Stadsdeelvisie Weert-Zuid

29

Moesel en Keent
De belangrijkste thema’s die tijdens de wijksessies naar voren kwamen zijn:
• Aanpak van de veelheid aan niet toegankelijke verouderde portiek etage
woningen uit de jaren 50.
• Differentiatie in woningaanbod en doelgroep.
• Toename en concentratie van kwetsbare huurders.
• Armoede in Keent.
• Behoud wijkvoorziening Moesel
Moesel en Keent kennen een hoge bebouwingsdichtheid. Dit wordt met name
veroorzaakt door verscheidene clusters van portiek etage flats. Transformatie
van dit woningbezit door Wonen Limburg is mogelijk op het gebied van
fysieke kenmerken, maar ook op onderdelen als huurprijs, verkoop en
doelgroepwijziging. We moeten ons realiseren dat de verhouding tussen koopen huurwoningen niet snel zal veranderen, als er bepaalde ingrepen gedaan
worden of besluiten genomen worden. Dit komt omdat er naar verhouding veel
huurwoningen staan. Transformatie van het bezit is daarom ook een kwestie
van lange adem. Verder kunnen inzichten wijzigen vanwege veranderende
omstandigheden en regelgeving. Feit blijft dat de druk op de sociale
huurwoningen al jaren erg groot is. Het gevolg is dat de wachttijden lang zijn.
Het is dan ook niet per sé de ambitie om het aandeel sociale huurwoningen te
verlagen. Wel is een aandachtspunt dat het aandeel huurwoningen in de vrije
sector beperkt voorradig is. Dit is van belang voor huishoudens die niet in
aanmerking komen voor een sociale huurwoning, gelet op hun inkomen. Een
betere mix van huurwoningen in verschillende huurprijscategorieën draagt
daarnaast bij aan de leefbaarheid van een buurt.

Op een aantal plekken in Weert-Zuid (met name Keent en Moesel) bevinden
zich clusters van portiek etage flats, hier hangt fysiek en sociaal nauw met
elkaar samen. Fysieke maatregelen hebben direct invloed op de sociale
problematiek. Binnen deze clusters is sprake van een concentratie van plekken
waar relatief veel kwetsbare mensen dicht bij elkaar in sociale huurwoningen
wonen. Het betreft portiek etage flats uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige
eeuw. Spreiding van kwetsbare bewoners wordt echter steeds moeilijker, gelet
op de geconcentreerde ligging van sociale huurwoningen, de slechts beperkte
mogelijkheden om hierop in te grijpen en de nieuwe Woningwet die per 1 juli
2015 is ingegaan. Het probleem wordt naar verwachting de komende tijd zelfs
groter, gelet op de fors toegenomen vraag naar huisvesting voor specifieke
doelgroepen. De druk op huurwoningen blijft daarnaast onverminderd groot.
Groene impulsen worden voorbereid in Moesel, waar aan de Beatrixlaan een
nieuw Kennis- en Expertisecentrum wordt gebouwd. Dit is een school voor
speciaal onderwijs, waar diverse stichtingen onder een dak samengebracht
worden. Het gebied krijgt een open, toegankelijke en parkachtige invulling.
Aan de zuidzijde van de Ringbaan vindt een verkenning plaats om de wijk een
betere aanhaking te geven op het buitengebied. Door middel van een parkzone
met een hoge gebruikswaarde, biodiversiteit en ruimte voor burgerinitiatieven
wordt een uitloopzone gecreëerd.
Moesel kent verder een sterk voorzieningencluster, met een kansrijk
winkelcentrum en relatief veel maatschappelijke voorzieningen. De toekomst
van de Dries in Keent als buurtcentrum is kwetsbaar. Een kans voor dit
winkelgebied ligt in het verplaatsen van solitair gelegen (winkel)voorzieningen
in Keent hier naar toe en in verbreding naar andere dienstverlenende en/
of maatschappelijke functies. Parkeren is voor de ondernemers van beide
winkelcentra een aandachtspunt.
Gezien het brede aanbod van voorzieningen in Moesel en de veranderende
vraag is het van belang te komen tot een zo goed mogelijke invulling van de
accommodatieopgave waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt
gediend en waarmee een duurzame impuls aan de leefbaarheid van WeertZuid wordt gegeven en in stand wordt gehouden.

Afbeelding: Microhal Moesel
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Rond de Kazerne
De belangrijkste thema’s die tijdens de wijksessie naar voren kwamen zijn:
• De ontwikkeling rondom de Van Hornekazerne (KMS) en De Lichtenberg
• Ontmoetingspunten in de wijk
De bewoners van Rond de Kazerne vinden het belangrijk dat er in de
toekomst nog steeds prettig en rustig gewoond kan worden in de wijk. Het
is een wijk ‘voor het leven’ en het is een gewilde woonwijk. De wijk bestaat
uit verschillende buurten, die min of meer los van elkaar liggen onder andere
door de ligging van het KMS-terrein/Weert-West.
Voorzieningen zijn beperkt aanwezig. Voor winkels en basisschool is
men aangewezen op andere wijken. Dit wordt niet als gemis ervaren.
Maatschappelijke en toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn volop
aanwezig. Deze voorzieningen hebben een lokale of zelfs regionale functie.
Dit geeft een druk op de woonwijk.
In de wijk Rond de Kazerne is een sociale interventie opgestart. Deze wijk is
het meest vergrijsd van Weert-Zuid. Het risico op onzichtbare eenzaamheid
begint hier parten te spelen. De behoefte aan een ontmoetingsplek in een
gebouwde voorziening is groot, zo is door de inwoners aangegeven. De
mogelijkheden zijn ook aanwezig. De bewoners geven verder aan dat er te
weinig kleinere levensloopbestendige woningen in de wijk zijn.
Voor de wijk zijn verder de bereikbaarheid en de ontsluiting belangrijk. De
visievorming Weert-West loopt, deels parallel aan dit traject en zal een langere
doorlooptijd kennen. De toekomst van het KMS-terrein is belangrijk voor de
leefbaarheid in de wijk. De bewoners willen hierbij betrokken worden. Het
gebied ligt midden in de wijk. De ontwikkelingen dienen in evenwicht te zijn,
zodat het prettige woonklimaat geborgd is.

Afbeelding: Bewonersavond Rond de Kazerne 9 december 2015
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Verkeersknelpunten
Vanuit de gemeente worden de volgende verkeersknelpunten in deze wijken
toegevoegd
Kruispunt Beatrixlaan/Maaseikerweg.
Het huidige kruispunt wordt door gebruikers als onveilig ervaren, met name
door fietsers. De onveiligheid wordt veroorzaakt door de “knik” in de weg in
zuidelijke richting en de moeilijk oversteekbaarheid van de Maaseikerweg.
De Maaseikerweg kent namelijk een hoge verkeersintensiteit. In overleg met
enkele betrokken wijkbewoners en een deskundig bureau wordt naar een
oplossing gezocht.
De spoortunnel Maaseikerweg
De spoortunnel Maaseikerweg wordt als onveilig ervaren. Het vele verkeer
rijdt er in een fuik. Naast autoverkeer maakt fietsverkeer veelvuldig gebruik
van deze tunnel. De tunnel is namelijk één van de drie plekken in Weertstad waar het spoor gekruist kan worden. Een groot deel van het fietsverkeer
is schoolgaande jeugd, voornamelijk leerlingen van het Philips van
Hornecollege. De gedachte is een voetgangers- en fietserstunnel aan te leggen
ten westen van de huidige tunnel. Dit is echter een kostbare ingreep. Door
deze tunnel rijdt het fietsverkeer in zuidelijke richting. Al het autoverkeer en
het fietsverkeer in noordelijke richting blijft gebruik maken van de bestaande
tunnel. Hiermee wordt er meer ruimte geschapen voor het verkeer, hetgeen de
verkeersveiligheid verhoogd.
Oversteek J.W. Frisolaan/Ringbaan Zuid
De oversteek ter hoogte van de J.W. Frisolaan over de Ringbaan-Zuid wordt
voor voetgangers en fietsers als onveilig ervaren. De maximum snelheid voor
het autoverkeer op de Ringbaan is 70 km per uur. Er is geen middenberm,
waardoor de weg in één keer moet worden overgestoken. Nabij de kruising is
in 2014 een dodelijk ongeluk gebeurd. De gemeente wil het gebruik van het
buitengebied bevorderen. Hiervoor wil zij de oversteekbaarheid van RingbaanZuid verbeteren. Dit wil zij doen door aanleg van een verkeerslichtinstallatie
bij dit kruispunt. Dit krijgt zijn beslag in de Ringbanenvisie.

Fietsverbinding Bocholterweg – College via Ringbaan West
Tussen de Bocholterweg en het fietspad ten westen van de Ringbaan-West
richting het College ontbreekt een fietspad. Het fietsverkeer dient hierdoor altijd
via de Altweerterkapelstraat te fietsen. Dit is een omweg en oncomfortabel
voor fietsers. We zien nu dat de berm van de Ringbaan wordt gebruikt door
fietsers. Dit is onveilig. In de avonduren en in het weekend is het bovendien
onmogelijk om via de Altweerterkapelstraat direct richting Ringbaan te fietsen,
omdat het fietspad over het Collegeterrein dan afgesloten is. De gemeente
Weert bevordert het fietsverkeer actief. Daarom is het idee een vrijliggend
fietspad, dat in twee richtingen bereden kan worden aan te leggen tussen de
Bocholterweg en het bestaande fietspad langs Ringbaan-West ter hoogte van
het College, waar overigens ook een sportpark is gevestigd (Ringbanenvisie).
Kruisingen Sint Jozefslaan
De verkeersveiligheid op de Sint Jozefslaan in Keent vraagt om aandacht. Het
gaat vooral om de kruisingen met de Victor de Stuersstraat en de Kruisstraat.
De situatie is onoverzichtelijk en er wordt vaak te hard gereden. En dat terwijl
op de Sint Jozefslaan al een 50 km/u regime geldt. Voor de aanpassing van het
kruispunt met de Victor de Stuersstraat is in samenspraak met de buurtbewoners
een plan gemaakt. Dit is gebeurd nadat de buurtbewoners de noodzaak hiervan
onder de aandacht van de gemeente hebben gebracht. Uitvoering van het plan
staat gepland voor 2016. Het snelheidsregime wordt deels teruggebracht naar
30 km/u. Daarmee is de verkeersveiligheid op de Sint Jozefslaan echter niet
geborgd. Bij de kruising met de Kruisstraat ervaren weggebruikers ook een
gevoel van onveiligheid. De verkeerssituatie op de Sint Jozefslaan blijft dan
ook een aandachtspunt.

Afbeelding: Voormalige kazerne, Kazernelaan 101, Rond de Kazerne
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Uitvoeringsprogramma
stadsdeelvisie Weert-Zuid
In het proces tot nu toe hebben we de wijken steeds vanuit vier invalshoeken
bekeken, te weten fysiek, sociaal, technische staat gebouwen en voorzieningen.
Ook het uitvoeringsprogramma is ingedeeld naar deze vier thema’s. Aan de
voorkant hebben we gezamenlijk een toolbox gevuld, waarin interventies
benoemd staan die we kunnen inzetten om op de vier thema’s in te grijpen om
kansen te benutten en bedreigingen af te wenden en om huidige knelpunten
aan te pakken.
Tijdens de workshops met de professionals zijn de uitvoeringsmaatregelen
benoemd. Onderstaand staan per thema de gekozen tools/
uitvoeringsmaatregelen per wijk en per thema de eventueel algemeen in te
zetten tools voor het hele gebied.
Tijdens de bewonersavonden zijn deze maatregelen besproken en hebben de
inwoners een prioritering aangebracht.
De visie per wijk, zoals opgenomen in hoofdstuk 3, functioneert als houvast
voor de uitvoeringsmaatregelen. Per wijk wordt naar de toekomst toe bekeken,
wat belangrijk is en waar welke interventies nodig zijn.
De interventies zijn schematisch opgenomen in een tabel aan het einde
van dit hoofdstuk. Per maatregel staat tussen haakjes het aantal stemmen
dat de maatregel gekregen heeft tijdens de bewonersavonden. De inwoners
worden nadrukkelijk betrokken bij de uitvoering van de maatregelen. Soms
ligt het initiatief zelfs bij hen. De betrokkenheid wordt groter naarmate een
maatregel op kortere termijn wordt uitgevoerd en hoe dichter de maatregel bij
de inwoners in de buurt is. Ook zijn er inwoners die hun betrokkenheid bij
bepaalde maatregelen concreet hebben aangegeven door zich hiervoor op te
geven.
Afbeelding: Bewonersavond 23 oktober 2015, Graswinkel
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Afbeelding: Joannes Knaepenstraat Keent

37

a. Voorgestelde interventies wijk overstijgend
Fysiek
Verbeteren openbare ruimte (tool 14) of Verbeteren privé/buiten
ruimte (tool 15)
Tabel uitvoeringsprogramma nummers 3, 5, 11
• Samen met de bewoners kijken we hoe we de fijnmazigheid van
achterpaden, met name in Keent en iets minder in Moesel, kunnen
verminderen door bijvoorbeeld afsluiting.
• In diverse delen van Weert-Zuid worden daarnaast straten heringericht in
verband met de verouderde inrichting, vervanging van de riolering en het
afkoppelen van hemelwater. Dit betreft:
• 2016-2017: Serviliusstraat, Joannes Knaepenstraat, Het Dal, Lambert
Goofersstraat
• 2018-2019: Kerkstraat, Sutjensstraat, Sutjensdwarsstraat, Schaekenstraat,
Bloemartsstraat, Victor de Stuersstraat (tussen Kerkstraat en Sint
Jozefslaan)
Sommige hoogbouw heeft een rommelige uitstraling en er zijn achterom
paden die, om een betere uitstraling, veiligheid en leefbaarheid te realiseren,
opgeknapt moeten worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij appartementen
aan De Graspieper en De Groenling in de wijk Graswinkel. Wonen Limburg,
gemeente en betreffende bewoners bekijken samen hoe de situatie het beste
opgeknapt kan worden. Een betere uitstraling van de buitenruimte (privé en
openbaar) zal er toe leiden, zoals in het verleden is gebleken, dat mensen meer
aandacht geven aan hun eigen woning en directe woonomgeving. Dit levert
een positieve bijdrage aan de totale leefbaarheid.
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Tijdelijk gebruik/inzet braakliggend terrein/ruimte bieden aan burgerparticipatie (tool 34)
Tabel uitvoeringsprogramma nummer 2
Naast de huidige braakliggende terreinen is het de verwachting dat er door
ontwikkelingen in de toekomst meer leegstaande terreinen komen. Dit als
gevolg van de sloop van maatschappelijke voorzieningen.
Gezamenlijk uitgangspunt is dat de (tijdelijke) her invulling ervan door
de inwoners opgepakt wordt. Daarnaast wordt ruimte geboden aan
burgerinitiatieven in de openbare ruimte.

Klimaatbestendige stad (tool 42)
Tabel uitvoeringsprogramma nummer 17
De gemeente onderzoekt de bergingscapaciteit van water die nodig is om de
stad klimaatbestendig te maken. Onderdeel van dit onderzoek zijn de locaties
waar bergingscapaciteit gerealiseerd kan worden. Hiervoor wordt met name
gekeken naar de openbare ruimte.

Sociaal
Toegankelijkheid professionele (zorg/welzijns)partijen vergroten
(tool 41)
Tabel uitvoeringsprogramma nummer 23
Niet iedereen met een zorg/welzijnsvraag gaat zelf actief op zoek naar hulp.
Daarnaast is voor veel bewoners een apart loket vaak een drempel, zeker voor
de huidige generatie “ouderen”. Om te voorkomen dat bewoners die niet zelf
iets vragen uit het zicht verdwijnen, is het goed om op andere manieren (koffie
uurtje, inloop, activiteit, etc.) inzicht te krijgen in hulpvragen. Gemeente bekijkt
o.a. met PUNT Welzijn hoe de signaalfunctie van de professionals versterkt
kan worden. We richten ons op meer preventie maar wel door samenwerking
tussen de professionals.

Transformatie doelgroep toewijzing huurwoningen (tool 8)
Tabel uitvoeringsprogramma nummer 25
Vooral in Keent en Moesel constateren we een concentratie van kwetsbare
bewoners. Zeker met de nieuwe woningwet, is het belangrijk te blijven
zoeken naar een juiste mix van doelgroepen. Het gaat niet alleen om
kwetsbare bewoners vanwege inkomen, herkomst of opleiding, maar ook om
kwetsbare bewoners die na verblijf in een instelling, zelfstandig gaan wonen.
Wonen Limburg bekijkt samen met gemeente en politie hoe zij binnen de
woningtoewijzing hierin maatregelen kunnen treffen.

Aanjagen en faciliteren coöperatieve samenwerking in de wijk ten
behoeve van het collectief en het individu (tool 16)
Tabel uitvoeringsprogramma nummers 13, 25
• Hoe kunnen we de participatie (actieve inzet/betrokkenheid) van de
inwoners vergroten. Te denken valt aan een wijkopzichter of conciërge
die voor met name Keent en Moesel vanuit re-integratie ingezet wordt.
• Of het opzetten van een wijkonderneming zoals in Fatima wordt
onderzocht. Ook het idee om groenonderhoud over te laten aan
inwoners of hiervoor een wijkonderneming op te zetten past hierin.
Gemeente en Wonen Limburg faciliteren initiatieven.

Technische staat gebouwen
Transformatie woningen (tool 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10,11,12)
Tabel uitvoeringsprogramma nummer 27
In Keent en Moesel staan circa 650 portiek-etage woningen. Zowel vanuit
kwantiteit (krimp na 2027) als kwaliteit is de vraag of deze voldoende
toekomstbestendig zijn. Wonen Limburg stelt in samenspraak met de VVE’s voor
deze twee wijken een compleet transformatieplan op voor de langere termijn.
Hierin worden alle mogelijke transformaties (sloop/nieuwbouw, samenvoegen/
splitsen, functiewijziging, verkoop, toegankelijkheid, energetisch, esthetisch,
doelgroepen, huurprijzen) bekeken. De provincie Limburg participeert hier in.
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Het gaat hier om de volgende woningen:
• Serviliusstraat (153 woningen)
• Laurenburg (128 woningen)
• St. Jozefslaan even en oneven (163 woningen Wonen Limburg en de
particuliere woningen)
• Dillenburg (24 woningen)
• Dillenburg (56 woningen)
• Louise de Colignystraat (56 woningen)
• Willem de Zwijgerstraat (24 woningen)
• Schaekenstraat (14 woningen)
• Regentesselaan (12 woningen)
Hierbij worden drie situaties onderscheiden. Wonen Limburg is 1. betrokken
bij de complexen waar zij geheel eigenaar is, 2. Wonen Limburg participeert
in de VVE en 3. Wonen Limburg maakt geen deel uit van de VVE. In dat geval
zal de VVE in principe zelf het initiatief moeten nemen.
Kennis en kunde, opgedaan bij vergelijkbare transformatieprojecten in den
lande en beschikbaar bij de provincie Limburg, dienen hierbij betrokken te
worden. De gemeente participeert in dit traject.

Bewust maken duurzaamheid (energieloket, voorlichting) (tool
33)
Tabel uitvoeringsprogramma nummer 26
De gemeente onderzoekt samen met inwoners, WeertEnergie en aanbiedende
bedrijven de mogelijkheden voor particuliere woningeigenaren om hun
woning te verduurzamen.
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b. Voorgestelde interventies per wijk
Graswinkel Fysiek
Verbeteren openbare ruimte (tool 14)
Tabel uitvoeringsprogramma nummers 12, 20, 21
Ontwikkeling speelbos en verkenning locatie feest- en herdenkingsbos
De ontwikkeling van een speelbos nabij de groene berging aan de Koekoeksweg
en een verkenning voor een nieuwe locatie voor een feest- en herdenkingsbos
bevorderen de groene kwaliteit van de wijk en zorgen voor een ruimer
uitloopgebied vanuit de wijk.

40

Maatregelen treffen verkeersveiligheid bij verkeersknelpunten
(tool 35)
Tabel uitvoeringsprogramma nummers 4, 8, 16
• Er bestaat een parkeerprobleem bij de basisschool dat leidt tot gevaarlijke
situaties. De wijkraad heeft hiervoor een mogelijke oplossing opgesteld.
Gemeente wil dit samen met de school bekijken op voorwaarde
dat het initiatief genomen wordt door de school en dat eerst een
bewustwordingstraject bij ouders en kinderen wordt opgestart.
• Daarnaast is de veiligheid van het kruispunt Beatrixlaan-Maaseikerweg
in het geding. De bewoners vragen hiervoor al langere tijd aandacht. Een
aangepast plan voor dit kruispunt is opgesteld. Er zijn twee varianten.
Besluitvorming dient nog plaats te vinden.
• De veiligheid van de spoortunnel in de Maaseikerweg, met name voor
langzaam verkeer, vraagt om aandacht. De Maaseikerweg is hier erg
smal. Gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer komen dicht bij elkaar
op deze doorgaande weg, met een intensieve verkeersstroom.

Graswinkel Sociaal
Maatregelen treffen voor sociale veiligheid zoals cameratoezicht, verlichting (Tool 23)
Tabel uitvoeringsprogramma nummer 15
De JOP zorgt voor overlast en heeft door zijn opzet weinig sociale controle.
Gedeeltelijke sloop of herinrichting kan zorgen voor een transparantere
ontmoetingsplek die voor minder overlast zorgt en sociaal veiliger is.
Gezamenlijk bekijken we de haalbaarheid en welke stappen hier voor nodig
zijn.

Graswinkel Technische staat gebouwen
Transformatie: woningen / woongebouw fysiek geschikt maken
aan doelgroep/toegankelijkheid vergroten (tool 10)
Tabel nummer 12
De entrees van Graspieper en Groenling hebben een stenige uitstraling. Wonen
Limburg bekijkt hoe zij deze kan verbeteren. Te denken valt aan vergroening
of een kleur geven met een street art project.

Maatregelen treffen verkeersveiligheid bij verkeersknelpunten
(tool 35)
Tabel uitvoeringsprogramma nummers 4, 16, 18
• De veiligheid van het kruispunt Beatrixlaan-Maaseikerweg is in het
geding. De bewoners vragen hiervoor al langere tijd aandacht. Een
aangepast plan voor dit kruispunt is opgesteld. Er zijn twee varianten.
Besluitvorming dient nog plaats te vinden.
• De veiligheid van de spoortunnel in de Maaseikerweg, met name voor
langzaam verkeer, vraag om aandacht. De Maaseikerweg is hier erg smal.
Gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer komen dicht bij elkaar op
deze doorgaande weg, met een intensieve verkeersstroom.
• De fietsoversteek over de Ringbaan-Zuid bij de J.W. Frisolaan is niet
veilig genoeg. Dit komt omdat de fietsers de Ringbaan-Zuid, waar
70 km/u mag worden gereden, in één keer over moeten steken. Een
middenberm ontbreekt. De fietsverbinding sluit aan op een route vanuit
de stad naar het buitengebied. De gemeente bekijkt de mogelijkheden en
neemt de bewoners hierin mee. Gedacht wordt aan het plaatsen van een
verkeersregelinstallatie.

Graswinkel Voorzieningen
Moesel Fysiek
Verbeteren openbare ruimte (tool 14)
Tabel nummer 1
In drie straten (Anna van Burenstraat, Albertina Agnesstraat en Charlotte van
Bourbonstraat) hebben bewoners al jaren de wens om de groenstrook in de
straat te verplaatsen tot tegen de woning aan zodat het voortuinen worden
en de stoep verder van de woning af komt te liggen. Gemeente onderzoekt
de mogelijkheden op korte en lange termijn en neemt bewoners mee in het
keuzetraject.
Afbeeldingen vlnr: Achterkant appartementen zijde Graswinkellaan voor opknapbeurt, zelfde na
opknapbeurt en Charlotte van Bourbonstraat Moesel

Stadsdeelvisie Weert-Zuid

41

Moesel Sociaal
Moesel Technische staat gebouwen
Transformatie: woningen / woongebouw fysiek geschikt maken
aan doelgroep/toegankelijkheid vergroten (tool 10)
Tabel uitvoeringsprogramma nummer 28
De entrees van de complexen Dillenburg, Louise de Colignystraat en Willem
de Zwijgerstraat zijn moeilijk zichtbaar. Ze zijn niet gemarkeerd ten opzichte
van de gevel en donker. Wonen Limburg bekijkt de mogelijkheden om hier iets
aan te doen, wellicht in combinatie met verbetering van de toegankelijkheid.

Moesel Voorzieningen
Realiseren toekomstbestendige voorzieningen structuur (tool 19)
Tabel uitvoeringsprogramma nummers 7, 22
• Het winkelcentrum Moesel heeft een rommelige uitstraling en kent een
hoge parkeerdruk. Gemeente bekijkt samen met de ondernemers hoe het
winkelcentrum op een voor iedereen economisch verantwoorde manier
kan worden behouden als voorziening van de wijk. Voor het verbeteren
van de parkeervoorziening komt een plan op korte termijn . Hierin wordt
meegenomen dat ondernemers eventueel zelf de parkeerplaatsen willen
overnemen voor herinrichting en uitbreiding.
• In Moesel is de Participatiegroep Hart van Moesel actief. Dit is een
groep bewoners die bekijkt hoe het bestaande maatschappelijke vastgoed
zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden voor alle activiteiten die in
Weert-Zuid plaatsvinden. De groep heeft een inventarisatie gemaakt,
naar bouwkundige aspecten gekeken en voert gesprekken met de
verenigingen. Gemeente, Wonen Limburg en PUNT welzijn gaan met
de participatiegroep gezamenlijk onderzoek doen naar de haalbaarheid
van de plannen. Uitgangspunt voor de toekomst is clustering van
maatschappelijke voorzieningen, waarbij meerdere scenario’s worden
uitgewerkt. Stakeholders (zoals het kerkbestuur) worden hierbij
betrokken.
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Keent Fysiek
Maatregelen treffen verkeersveiligheid bij verkeersknelpunten (tool
35)
Tabel uitvoeringsprogramma nummers 6, 19
• Bewoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid van de St.
Jozefslaan. Hiervoor hebben zij bij de gemeente een mogelijke oplossing
ingediend. Deze is door de gemeente op haalbaarheid getoetst. Het
voorstel is aangenomen en de benodigde middelen zijn beschikbaar
gesteld. De uitvoering is voorzien in het 4e kwartaal 2015/1e kwartaal
2016. De gemeente blijft ook na uitvoering aandacht houden voor de
verkeersveiligheid op de St. Jozefslaan, aangezien ook op andere delen
van deze straat knelpunten zorgen voor een gevoel van onveiligheid,
zoals bij de kruising met de Kruisstraat. Zo nodig worden maatregelen
genomen.
• De gemeente heeft geconstateerd dat in de fietsroute voor scholieren
vanuit Weert-Zuid een schakel ontbreekt, te weten een fietsverbinding
vanaf de Bocholterweg via de buitenzijde van de Ringbaan-West naar het
College. Dit is nu een informele verbinding, waarbij de fietsers over de
berm rijden en een sloot oversteken. Dit is een gevaarlijke situatie. Het
formaliseren van deze route is noodzakelijk, omdat de beoogde fietsroute
naar het College, via de Altweerterkapelstraat, niet altijd gebruikt kan
worden (hek op terrein College wordt dicht gemaakt in weekend en ‘s
avonds). Vanwege de sportactiviteiten (atletiek, hockey) is een duurzaam
veilige verbinding noodzakelijk.

Keent Sociaal
Armoede bestrijding (tool 38)
Tabel uitvoeringsprogramma nummer 14
Uit de cijfers blijkt dat in Keent het grootste aandeel bijstandsgerechtigden
van Weert woont en dat armoede een actueel probleem is. Dit laatste wordt
ook bevestigd door bewoners en belanghebbenden waarmee gesprekken
zijn gevoerd. Naast de Weert brede inzet van de gemeente op armoede,
bekijkt de gemeente of er nog extra maatregelen genomen kunnen worden.
Te denken valt hierbij aan een duidelijkere communicatie over mogelijke
regelingen (toeslagen, armoedebeleid), het opnemen van budgettering
in het onderwijspakket of de huidige pilot in Fatima, ‘Fatima aan zet’ bij
een positieve evaluatie inzetten. Gemeentebreed gaat Weert inzetten op
schulddienstverlening. Er wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd met
een aantal partijen. Deze partijen kunnen een onmisbare rol vervullen in het
doorverwijzen van burgers met problematische schulden en daarnaast ook in
het kader van vroegsignalering en preventie. De partners in het Groot-Keent
overleg worden hierbij betrokken. Dit overleg zal een eerste start zijn om
enerzijds toe te lichten hoe de gemeente schulddienstverlening in 2016 gaat
vormgeven en gezamenlijk wordt besproken welke rol alle partners daarin
kunnen hebben.

Keent Technische staat gebouwen
Keent Voorzieningen
Herontwikkeling kwetsbare winkelstrip (tool 36)
Tabel uitvoeringsprogramma nummer 30
De winkels aan de Dries kampen o.a. met leegstand, uitstraling en
parkeerproblematiek. De Dries is geen primair winkelgebied. De gemeente
stelt samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren een plan van aanpak
op om het winkelcentrum op een voor iedereen economisch verantwoorde
manier te kunnen behouden als voorziening voor de wijk, die aansluit op
de behoeftes van de wijk. Hierbij is aandacht voor de herinrichting van het
openbare gebied, functieverbreding, zichtbaarheid en parkeren. Ook bekijkt
de gemeente de mogelijkheden om ruimte te geven aan winkeliers om de
uitstraling te verbeteren en faciliteert de gemeente ondernemers, die vanuit
solitaire locaties willen verplaatsen (zoals Dr. Poelsstraat, Kerkstraat en St.
Jozefskerkplein). Daarbij is aandacht voor transformatie van vrijkomende
panden om leegstand te voorkomen.

Activeren kwetsbare burgers (tool 39)/Financieren van en toe leiden
naar (vrijwilligers)werk en opleidingen van wijkbewoners (tool 22)
Tabel uitvoeringsprogramma nummer 25
Bij het bestrijden van armoede hoort ook het inzetten op participatie. Dit hoeft
niet altijd een betaalde baan te zijn. Het gaat hierbij om het verhogen van
welzijn en om de voorbeeldfunctie die een positief effect heeft op de volgende
generatie. Door actief te zoeken naar de kracht in de wijk en het sturen op
gemeenschapsvorming, kunnen bewoners gekoppeld worden aan activiteiten
zoals het opknappen van de wijk. Samen met de bij de wijk betrokken partijen
worden de mogelijkheden bekeken. Het Groot Keent overleg is hiervoor
geschikt. PUNT welzijn en de wijkraad, vertegenwoordigd in dit overleg,
hebben hierbij een sleutelrol.
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Fysiek Rond de Kazerne
Maatregelen treffen verkeersveiligheid bij verkeersknelpunten
(tool 35)
Tabel uitvoeringsprogramma nummers 9, 10, 19
• Voor een betere ontsluiting van de wijk onderzoekt de gemeente
de mogelijkheden om de Nelissenhofweg te herinrichten en weer
toegankelijk te maken. Na de komst van het asielzoekerscentrum is
de Nelissenhofweg opgeknapt en weer open gesteld. Aandachtpunt
is nog het realiseren van snelheidsremmende maatregelen, zoals een
verkeersdrempel.
• Daarnaast bekijkt de gemeente of het nodig is om de IJzerenmanweg
verkeersveiliger te maken. Dit dient beschouwd te worden in relatie tot
eventueel openstellen van de Nelissenhofweg en wordt in het kader van
de visieontwikkeling Weert-West verder bekeken.
• De gemeente heeft geconstateerd dat in de fietsroute voor scholieren
vanuit Weert-Zuid een schakel ontbreekt, te weten een fietsverbinding
vanaf de Bocholterweg via de buitenzijde van de Ringbaan-West naar het
College. Dit is nu een informele verbinding, waarbij de fietsers over de
berm rijden en een sloot oversteken. Dit is een gevaarlijke situatie. Het
formaliseren van deze route is noodzakelijk, omdat de beoogde fietsroute
naar het College, via de Altweerterkapelstraat, niet altijd gebruikt kan
worden (hek op terrein College wordt dicht gemaakt in weekend en ‘s
avonds). Vanwege de sportactiviteiten (atletiek, hockey) is een duurzaam
veilige verbinding noodzakelijk.

Sociaal Rond de Kazerne
Technische staat gebouwen Rond de Kazerne
Voorzieningen Rond de Kazerne
Aanpak leegstand (tool 20)
Tabel uitvoeringsprogramma nummer 29
In het kader van de visie-vorming voor het gebied Weert-West worden de
mogelijkheden voor herbestemming van leegstaande gebouwen onderzocht.
Voor de Van Horne kazerne ligt het accent op zorg, verblijf, onderwijs en leisure.
Voor De Lichtenberg ligt het accent op cultuur en evenementen en daarnaast
op de hippische sport. Het gaat hier om bovenregionale voorzieningen. Een
eventuele mogelijkheid voor levensloopbestendig wonen met zorg wordt
hierin meegenomen.

Realiseren toekomstbestendige voorzieningen structuur (tool 19)
Tabel uitvoeringsprogramma nummer 31
In Rond de Kazerne bestaat de behoefte aan de mogelijkheid voor ontmoeting
in een gebouw. Diverse mogelijkheden zijn voorhanden, deze worden echter
nog onvoldoende gebruikt. Bewoners gaan zelf aan de slag om te kijken waar
een ontmoetingspunt kan worden ingericht.

Afbeelding: Bewonersavond 23 oktober 2015, Keent
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Ouderdom woningen

Figuur: ouderdom woningvoorraad

2

Voor 1950

de Dillenburg, Laurenburg en Louise de Colignystraat, zijn
huurwoningen. In Rond de Kazerne betrof het ruime vrijstaande
particuliere bungalows, waarvan er inmiddels ook worden opgeknapt. Er
werden meer woningen gebouwd waar het parkeren op eigen terrein
werd opgevangen.

Met name langs de oude linten, zoals de Kerkstraat en de Maaseikerweg,
is bebouwing van voór 1950 goed herkenbaar. Het betreft organisch
gegroeide structuren met karakteristieke plekken en met grote, veelal
particuliere woningen. De openbare ruimte is vaak stenig en met een
slingerend stratenpatroon. In de loop der tijd zijn open plekken langs
deze structuren opgevuld met nieuwe woningen met een afwijkende
architectuur. De auto overheerst in het straatbeeld.

1970-1980
Functiescheiding deed zijn intrede: buurten die zijn gebouwd in de jaren
’70 van de vorige eeuw zijn echte woonbuurten. Het zuidoostelijk deel
van Moesel, noordwestelijk deel van Keent en noordelijk alsmede
zuidelijk deel van rond de Kazerne stammen uit deze periode. Het
betreft vaak grote, en in dit stadsdeel meestal particuliere woningen.
Ook woningen uit deze periode zijn vaak verbeterd. De inrichting van de
openbare ruimte is functioneel. Hierdoor zijn de buurten overzichtelijk.
De straten worden minder vaak door auto’s gedomineerd, omdat ze op
eigen terrein kunnen worden geparkeerd. De afstand tot het centrum is
groter en voorzieningen ontbreken in deze buurtjes.

1950-1960
Weert heeft in deze periode een enorme groei doorgemaakt. In WeertZuid heeft de groei in deze periode met name in Keent plaatsgevonden.
De woningen zijn klein, met onhandige plattegronden, vaak
rijtjeswoningen of portieketageflats in 3 lagen zonder lift. De woningen
waren vanuit de wederopbouw bedoeld voor startende jonge gezinnen.
Kwantiteit ging voor kwaliteit. Dit heeft tot gevolg dat de plattegronden
en de bouwtechnische kwaliteit vaak niet aansluit bij de hedendaagse
eisen en woonwensen. De buurten kenmerken zich door een groot
aandeel (betaalbare) huurwoningen. De woningen zijn vaak (financieel)
afgeschreven en toe aan vervanging en/of aanpassing aan deze tijd.
Veel huurwoningen uit deze periode worden verkocht. Opvallend in de
beleving is de ‘recht-toe-recht-aan’ monotone bouwstijl, maar aan de
andere kant hebben deze buurten wel een ruime wijkopbouw met
geplande (groen)voorzieningen. De ligging is vaak aantrekkelijk:
aansluitend op de vooroorlogse gebieden vlak bij het centrum met
bijbehorende voorzieningen. Ook hier overheerst de auto in het
straatbeeld.

1980-1990
De wijk Graswinkel is in de jaren ’80 van de vorige eeuw ontstaan. Ook
de buurt Sint Theunis stamt uit deze periode. Buurten werd knusser,
kleinschaliger en organischer vorm gegeven. Functiescheiding bleef, dus
het betreft echte woonbuurten. Het betreft een forse uitbreiding van
Weert, die in één continue bouwstroom tot stand kwam. De buurten uit
deze periode worden wel als truttig ervaren. De woningen zijn gemiddeld
genomen wat kleiner. Er is veel groen aanwezig. De wijk ligt verder van
voorzieningen. De ontsluiting is niet rationeel, vaak met
bloemkoolstructuur in plaats van rechte stratenpatronen. Dit geeft een
herkenbare sfeer maar is daardoor lang niet altijd overzichtelijk. Door
het vele groen is de inrichting van de openbare ruimte
onderhoudsintensief. De woningen zijn compacter gebouwd, maar
geschikt voor gezinnen met 1 à 2 kinderen. In aanvang gingen er dan
ook veel jonge gezinnen wonen, veelal met modale inkomens. De wijk is
nog relatief jong, maar de vergrijzing is sterk. Woningen zijn vaak niet
levensloopbestendig.

1960-1970
De enorme naoorlogse bevolkingsontwikkeling zorgde er voor dat groei
zich doorzette in de periode 1960-1970. Het grootste deel van Moesel is
in deze periode gebouwd, alsmede een deel van het bungalowpark. De
projectmatig gebouwde woningen hebben een gelijkenis met de
woningen uit de jaren ’50: de rechte verkaveling en de monotone
bouwstijl. De woningen werden ruimer van opzet, de beukmaat werd
breder, er werden meer 2-1 kap woningen gebouwd, echter de
portieketageflats werden hoger: 4 verdiepingen. Vaak gebouwd als
huurwoning. Veel grondgebonden woningen zijn inmiddels particulier
eigendom geworden en zijn opgeknapt. De portieketageflats, zoals aan

1990-heden
De afronding van Graswinkel in het middengebied, de inbreidingslocaties
Parkhof, Zuijderborgh en De Chroniek alsmede verspreide incidentele
nieuwbouw stamt van de periode na 1990. Deze periode is herkenbaar,
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doordat monotone woonwijken werden doorbroken en meer lokale
identiteit werd nagestreefd. Hierdoor zijn de verschijningsvormen
explicieter dan in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Parkhof (voormalig
Bera-terrein) in Keent is een mooi voorbeeld hiervan. In de jaren ’90
van de vorige eeuw kwam dit soort inbreiding op. Wegtrekkende
bedrijven maakten interessante plekken in de stad vrij. De gebieden zijn
over het algemeen geliefd, omdat ze dicht bij de stad liggen. Er werden
veel gestapelde woningen gebouwd met groene ruimten er omheen en
dicht bij voorzieningen. De prijzen van de woningen waren vaak hoog,
mede vanwege complexe grondexploitaties.

De volgende klassenindeling is gehanteerd:
1: zeer sterk stedelijk >= 2 500 adressen per km²
2: sterk stedelijk 1 500 - 2 500 adressen per km²
3: matig stedelijk 1 000 - 1 500 adressen per km²
4: weinig stedelijk 500 - 1 000 adressen per km²
5: niet stedelijk < 500 adressen per km²
In Weert-Zuid constateren we dat Keent en Moesel het meest
verstedelijkt zijn. Deze wijken behoren tot de categorie sterk stedelijk
en scoren hoger dan het Weerter gemiddelde. Graswinkel behoort tot de
categorie matig stedelijk is scoort iets lager dan het Weerter
gemiddelde. Rond de Kazerne behoort tot de categorie weinig stedelijk
en scoort bijna 2,5 maal zo laag dan het Weerter gemiddelde.

Stadsvernieuwing
In grote delen van de Keent heeft in de periode 2000-2010
stadsvernieuwing plaats gevonden in het kader van het project 'Keent
Kiest Kwaliteit' om verval tegen te gaan. Diverse nieuwbouwplannen zijn
gerealiseerd en sloop van zowel particulier als corporatiebezit heeft
plaatsgevonden (zoals bij De Chroniek en het appartementencomplex
aan de Kerkstraat). Milieuhinderlijke bedrijven aan de Sutjensstraat zijn
geamoveerd. De wijk heeft nieuwe wijkvoorzieningen gekregen zoals het
multifunctioneel centrum ‘Keenter Hart’ dat dient als wijkgebouw voor
tal van verenigingen en instellingen, de 'brede school' Markeent én het
woonzorgcomplex Zuyderborgh. De probleemlocatie aan de
Serviliusstraat is aangepakt door o.a. de realisatie van een sportcampus.
De openbare ruimte in een aantal straten is opnieuw ingericht.

Woningen

Weert
Keent
Moesel
Graswinkel
Rond de Kazerne
Tabel: woningen, bron CBS

Mate van stedelijkheid
Op grond van de omgevingsadressendichtheid is door het CBS aan iedere
buurt, wijk of gemeente een stedelijkheidsklasse toegekend.
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73
27
64
34
51
49
49
51
79
21
61
39
77
23
63
37
99
1
83
17
Kerncijfers wijken en buurten

2
0
2014

Gemiddelde
woningwaarde x
1 000 euro

Omgevingsadressendichtheid per km²
Weert
3
1266
Keent
2
1667
Moesel
2
1815
Graswinkel
3
1175
Rond de Kazerne
4
572
Tabel: stedelijkheid, bron CBS Kerncijfers wijken en buurten 2014

Eigendom onbekend
%

Mate van
stedelijkheid

Huurwo-ningen
totaal %

Percentage
eengezins-woning
%

Stedelijkheid

Koopwo-ningen %

Cijfermatige analyse

Percentage
meergezins-woning
%

Uit de tabel ‘woningen’ blijkt dat Keent veel meergezinswoningen heeft
alsmede relatief veel huurwoningen. In Moesel en Graswinkel staan
daarentegen juist wat minder meergezinswoningen dan gemiddeld in
Weert, maar er staan wel meer huurwoningen dan gemiddeld in Weert.
Rond de Kazerne heeft nagenoeg geen meergezinswoningen en een
relatief laag percentage huurwoningen. De gemiddelde woningwaarde
ligt in Keent het laagst van Weert en in Rond de Kazerne het hoogst van
Weert. Moesel en Graswinkel scoren qua gemiddelde woningwaarde
lager dan gemiddeld in Weert.

211
162
176
200
371

Weert
21535
32
33
35
Keent
2165
43
29
28
Moesel
1660
33
34
34
Graswinkel
1070
28
30
42
Rond de Kazerne
665
21
47
32
Tabel: huishoudens en bevolkingsdichtheid, bron CBS Kerncijfers
buurten 2014

22.380
4.502
€ 486
Weert
2.201
963
€ 443
Keent
1.665
559
€ 462
Moesel
1.065
322
€ 467
Graswinkel
Rond de
658
8
€ 546
Kazerne
Tabel: informatie bezit Wonen Limburg, peildatum 2012, bron: Wonen Limburg

aantal
inwoners per
km²

Gemiddelde
huishoudensgrootte

Huishoudens
met kinderen
%

Aantal
woningen
op
verkooplijst
Wonen
Limburg
1675
237
168
128
0

Huishoudens
zonder
kinderen %

Gemiddelde
huurprijs

Eenpersoonshuishoudens
%

Aantal
woningen
Wonen
Limburg

Particuliere
huishoudens
totaal aantal

Totaal
aantal
woningen

2,3
466
2
5096
2,2
4512
2,4
3920
2,3
566
wijken en

Keent kent veruit het grootste aantal inwoners per km². Het is na
Fatima en Centrum de dichtst bevolkte wijk van Weert. Moesel volgt
daarna. Graswinkel scoort relatief nog hoog als je de vergelijking met de
stedelijkheid maakt. Dit komt omdat in Graswinkel nog relatief veel
gezinnen met kinderen wonen. De wijk Rond de Kazerne scoort
logischerwijs het laagst, gelet op het weinig stedelijk karakter. We zien
verder dat in Keent relatief veel eenpersoonshuishoudens wonen.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemiddelde huurprijs van de
woningen van Wonen Limburg in Keent, Moesel en Graswinkel lager is
dan gemiddeld in Weert. In Rond de Kazerne is dit hoger. Verder blijkt
dat 41% van het bezit van Wonen Limburg in Weert-Zuid ligt en dat
20% van de totale woningvoorraad van Weert in Weert-Zuid ligt. Van
het bezit van Wonen Limburg in Weert staat 37% op de verkooplijst, in
Weert-Zuid is dit percentage 34%. In Graswinkel is dit aandeel met 39%
hoger. In Moesel (30%) en Keent (21%) is dit beduidend lager.

0 tot 15
15 tot 25 25 tot 45 45 tot 65 65 jaar of
jaar %
jaar %
jaar %
jaar %
ouder %
Weert
15
11
23
30
21
Keent
15
11
27
25
22
Moesel
15
11
23
28
24
Graswinkel
17
13
25
34
11
Rond de Kazerne
11
11
14
36
28
Tabel: leeftijd bevolking, bron CBS Kerncijfers wijken en buurten 2014

Bevolking
Aantal
% t.o.v.
inwoners
Weert
Weert
48.720
9
Keent
4.415
8
Moesel
3.675
5
Graswinkel
2.520
3
Kazernelaan
1.545
Tabel: aantal inwoners, bron CBS Kerncijfers wijken en buurten 2014

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in Graswinkel relatief veel kinderen
wonen (leeftijd 0 tot 15 jaar). In Keent wonen relatief meer en in Rond
de Kazerne relatief weinig personen in de leeftijd 24 tot 45 jaar. Keent is
duidelijk in trek bij startende huishoudens. In Rond de Kazerne wonen
relatief meer mensen in de leeftijd 45 tot 65 jaar. Rond de Kazerne is
duidelijk in trek bij doorstromers. Dit laatste is ook in Graswinkel het
geval. Graswinkel is verder de minst vergrijsde wijk en Rond de Kazerne
de meest vergrijsde wijk van Weert-Zuid.

Het totaal aantal inwoners in het plangebied van deze stadsdeelvisie is
12.155 en dit gebied vertegenwoordigt daarmee 25% van de totale
bevolking van Weert. Keent met 9% en Moesel met 8% zijn relatief
grote wijken, Graswinkel en Rond de Kazerne zijn relatief kleiner.
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Figuur: Signaleringskaart bijstand (2012), bron: Demowijzer
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AOW %

AOW
aantal

WW %

WW
aantal

AO %

AO aantal

Bijstand
%

Bijstand
aantal

2 2.370
5 1.350
3 10.040
Weert
1.050
5
7
3
Keent
210
290
130
940
2
5
4
Moesel
90
170
130
860
3
5
3
Graswinkel
80
130
80
280
1
3
2
Rond de Kazerne
10
40
30
440
Tabel: Sociale zekerheid, soort uitkering, bron CBS Kerncijfers wijken en
2014

22,1
19,1
20,2
21,8

Huishoudens met
hoog inkomen %

Huishoudens met
laag inkomen %
39
54
43
37

Huish. onder of
rond sociaal
minimum %

Uit bovenstaande tabel blijkt dat Keent een wijk is met een hoog
aandeel niet-westerse allochtonen. Ook in Moesel wonen meer nietwesterse allochtonen dan gemiddeld in Weert. Rond de Kazerne scoort
veel lager dan gemiddeld in Weert.

29,1
24,9
25,9
29,6

Huishoudens met
lage koopkracht
%

Weert
Keent
Moesel
Graswinkel
Rond de
Kazerne
Tabel: Inkomen, bron

Gemiddeld
inkomen per
inwoner
x1
000 euro

Gemiddeld
inkomen per
inkomensontvang
er x 1 000 euro

Allochtonen
niet-westers
%
Weert
9
Keent
23
Moesel
16
Graswinkel
9
Rond de Kazerne
2
Tabel: Allochtonen niet-westers, bron CBS Kerncijfers wijken en buurten 2014

8
13
7

8
14
9

19
9
14
20 x

43,3
33,6
14
44 x
CBS Kerncijfers wijken en buurten 2013

x
x

Het aandeel mensen dat een uitkering krijgt op basis van de algemene
ouderdomswet is in Rond de Kazerne hoger dan gemiddeld in Weert en
in Graswinkel juist lager.

21
21
23
11
28
buurten

Voor wat betreft het inkomen scoort Keent het laagst voor wat betreft
het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger en per inwoner. Ook
Moesel scoort op beide onderdelen lager dan gemiddeld in Weert.
Graswinkel komt op beide onderdelen in de buurt van het Weerter
gemiddelde en Rond de Kazerne scoort ruim hoger dan het Weerter
gemiddelde.
Dit beeld zien we ook als we naar de inkomens van de huishoudens
kijken. Meer dan de helft van de huishoudens op Keent heeft een laag
inkomen. In Moesel hebben ook meer huishoudens dan gemiddeld in
Weert een laag inkomen. In Rond de kazerne is dit aaandeel juist veel
lager dan gemiddeld in Weert. Voor wat betreft huishoudens met een
lage koopkracht en onder of rond het sociaal minimum scoort Keent ook
relatief hoog.

Voor wat betreft de sociale zekerheid valt op dat in Keent relatief veel
bijstandsgerechtigden wonen. In Graswinkel is dit aandeel ook hoger
dan gemiddeld in Weert. In Rond de Kazerne is het juist lager.
In Keent wonen relatief veel mensen met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Rond de Kazerne wonen relatief
minder mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Voor wat betreft de werkeloosheidsuitkering scoort Moesel relatief iets
hoger dan gemiddeld in Weert. Ook hier scoort Rond de Kazerne lager.
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75+

55-75 jaar
Weert
Rond de Kazerne
Graswinkel
35-55 jaar

Moesel
Keent

25-35 jaar

15-25 jaar

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Figuur: prognose procentuele verandering huishoudensgroepen in de periode
2015-2025, bron E,til 2014
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Prognose

Het aandeel jongerenhuishoudens neemt in Keent meer af dan
gemiddeld in Weert. In de overige wijken wijzigt het aandeel
jongerenhuishoudens niet in de periode 2015-2025.

De prognoses voor de verschillende huishoudensgroepen voor de wijken
is ten opzichte van elkaar en van Weert in beeld gebracht. Het betreft de
meest recent beschikbare prognoses van E,til. Deze is van 2014. Dit is
de meest recente prognose die op wijkniveau beschikbaar is. In de
figuur is de wijziging in de periode 2015 – 2025 in beeld gebracht.

Huishoudens

Rond
de
Keent Moesel Graswinkel Kazerne Weert

15-25 jaar

-17%

25-35 jaar
35-55 jaar

0%

0%

0%

-18%

13%

-14%

50%

5%

-15%

-16%

-29%

-35%

-18%

Leefstijlen
Voor het bepalen van de leefstijlen in Weert-Zuid wordt de Smartagent
theorie gebruikt (BSR®-model). Hierbij wordt de sociologische dimensie
(horizontale as) gezien als de schaal waarop mensen gericht zijn op
zichzelf (ego oriëntatie) of op anderen (groep oriëntatie). De
psychologische dimensie (verticale as) is de schaal tussen een
openstellende of extraverte houding en een afsluitende of introverte
houding.

-7%

55-75 jaar

-3%

-5%

18%

-28%

10%

75+

25%

31%

130%

79%

41%

-6%
-1%
-2%
-6%
3%
Tabel: prognose procentuele verandering huishoudensgroepen in de periode
2015-2025, bron E,til 2014

We zien in alle wijken een forse toename van het aandeel 75+
huishoudens, tot zelfs 130% in Graswinkel. Dit is ongeveer drie maal zo
hoog dan gemiddeld in Weert. Ook in de wijk Rond de Kazerne neemt
het aandeel ouderen tweemaal zo veel toe dan gemiddeld in Weert.
Het aandeel seniorenhuishoudens (55-75 jaar) neemt relatief veel af in
Rond de Kazerne terwijl het in Graswinkel meer toeneemt dan
gemiddeld in Weert.
Het aandeel gezinnen (35-55 jaar) neemt in alle wijken af, in Rond de
Kazerne en Graswinkel meer dan gemiddeld in Weert.
Het aandeel startende huishoudens (25-35 jaar) neemt in Rond de
Kazerne fors toe en in Moesel ook meer dan het Weerter gemiddelde. In
Graswinkel en Keent neemt het aandeel startende huishoudens juist af.

9

Deze vier belevingswerelden zijn verbonden met verschillende
sleutelbegrippen die de basis vormen voor de normen, waarden,
angsten, gedragspatronen, etc. die in die specifieke belevingswereld,
meer dan in de ander, de perceptie sturen. In het onderstaande schema
zijn een aantal van deze eindwaarden weergegeven:
Rode wereld: vrijheid en flexibiliteit
Mensen die tot de rode wereld behoren beschrijven zichzelf als intelligent,
eigenzinnig en zelfbewust. De ‘rode mens’ is iemand met een vrije geest
die vrijheid en onafhankelijkheid erg belangrijk vindt.
Voor de rode wereld is er in het leven meer dan alleen werk, het gezin of
de buurt. Genieten is een sleutelbegrip en een belangrijk onderscheid met
de eveneens koopkrachtige blauwe wereld. Voor ‘blauw’ zijn werk en
carrière allesbepalend, terwijl ‘rood’ ook tijd wil inruimen voor culturele
ontwikkelingen en het maken van verre reizen. Vrijheid en flexibiliteit is in
de werksituatie dan ook van grote waarde.
Mensen uit de rode wereld zijn veelal hoog opgeleid en kunnen beschikken
over een (ruim) bovengemiddeld inkomen. De gemiddelde leeftijd is wat
lager, hoewel zich onder de roden ook gezinnen en ouderen bevinden. De
rode mens heeft een losse en actieve manier van leven. In marketingtermen geldt rood als een “early adopter” – een mens die graag producten
als eerste koopt of gebruikt en niet afwacht totdat iets mainstream is
geworden.
Binnen de context van de woningmarkt heeft men een stedelijke
oriëntatie. Dit betekent echter niet dat al deze mensen in of vlakbij het
centrum wonen men hoeft immers niet stedelijk te wonen om gebruik te
maken van het centrum en zich stedelijk te voelen.

De blauwe wereld: ambitie en controle
In de blauwe wereld staat presteren centraal. Deze groep is over het
algemeen zeer ambitieus en ziet een succesvolle carrière als een
belangrijk doel in het leven. Hierbij maakt men gebruik van een grote
inzet, analytische capaciteiten, assertiviteit en intelligentie, maar ook
bedachtzaamheid; dit soort mensen maakt bij voorkeur weloverwogen
beslissingen. Mensen in de blauwe wereld zijn directief ingesteld; men
houdt de touwtjes graag in eigen hand.
Carrièreplanning is bijvoorbeeld typisch een term voor de blauwe wereld,
waar bijvoorbeeld mensen in de rode wereld van baan wisselen omdat
‘iets interessants op hun pad komt’ zonder dat daar strategische
overwegingen aan ten grondslag hoeven te liggen.
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Mensen in de blauwe wereld zijn over het algemeen hoog opgeleid. Een
belangrijk deel van deze groep bevindt zich in de leeftijd van 25 tot 45
jaar. De blauwe wereld kent een sterke vertegenwoordiging van
alleenwonenden, maar ook van gezinnen. Het inkomen is hoog.

woont het liefst in een gewone woonwijk of in een degelijk, comfortabel
appartement in de buurt van voorzieningen. Bij de groene mensen ligt
de gemiddelde leeftijd wat hoger dan gemiddeld. Er zijn zowel
eenpersoons, tweepersoons als gezinshuishoudens in de groene wereld.
Het opleidingsniveau is overwegend lager dan gemiddeld.

De blauwe wereld houdt van luxe en mooie dingen en is gevoelig voor
status. Dat men een succesvolle carrière heeft opgebouwd mag immers
best getoond worden. In het wonen leidt dit tot een voorliefde voor
statusrijke gebieden. De meerderheid van de blauwe groep richt zich op
de rustige, ruim opgezette woonmilieus om te ontladen van de hectiek
van het werk, maar een deel woont in stedelijke gebieden.

Interpretatie van de leefstijlindeling
Natuurlijk is de samenleving niet op te delen in vier extreme groepen. De
leefstijl matrix laat goed zien dat beide assen (sociologisch en
psychologisch) opgevat moeten worden als schalen. De belevingswaarden
van mensen kunnen dan gepositioneerd worden ten opzichte van de twee
schalen. Voor het gebruik van leefstijlen is het noodzakelijk om per
woongebied af te dalen naar straat- en complexniveau. Zo komt er een
genuanceerd(er) beeld naar voren, dat goede aanknopingspunten biedt
voor maatregelen.

De gele wereld: betrokkenheid en harmonie
De gele wereld staat voor een groepsgerichte en extraverte instelling.
Deze mensen hechten veel waarde aan goede (gezellige) sociale
contacten, zowel in de buurt waar men woont als op het werk. Men heeft
een open instelling, voelt zich erg betrokken bij anderen en is altijd
bereid een ander te helpen. Harmonie en evenwicht zijn belangrijke
drijfveren voor deze mensen. Hierbij gaat het om harmonie tussen werk
en privé.

Aanwezige leefstijlen in Weert-Zuid
In Weert-Zuid komen de leefstijlen groene, gele en blauwe wereld voor.
Juist de mensen uit de rode wereld ontbreken als groep in Weert. In
onderstaand overzicht worden de wijken en leefstijlen gecombineerd.
Steeds is aangegeven welke leefstijl dominant is per woongebied (door
letter D). Dominant betekent dat naar onze mening deze groep het
grootst is.

De mens uit de gele wereld is over het algemeen wat jonger, maakt deel
uit van een gezin en is gemiddeld opgeleid. Door het belang dat zij
hechten aan het gezinsleven en sociale contacten in de buurt, voelen de
meeste mensen uit de gele wereld zich het meest thuis in een ‘gewone’
woonwijk. De smaakvoorkeuren met betrekking tot de woning zijn
warm, knus en traditioneel.

leefstijlen

De groene wereld: geborgenheid en zekerheid

Rond de Kazerne

De groene wereld is eveneens groepsgericht, maar is veel meer naar
binnen gericht dan de gele wereld. Men leidt een rustig leven en
beweegt zich in een kleine kring van familie, vrienden en /of buren
waarmee men intensieve contacten heeft. De wereld is wat dat betreft
niet erg groot voor de groenen.

Keent

Men typeert zichzelf als kalm, rustig en serieus van karakter. Privacy is
erg belangrijk; de groene mens trekt zich dan ook graag terug in de
eigen woning. ”Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” zou een
lijfspreuk kunnen zijn van de groene mens, die wars is van toeters en
bellen. Dit geldt ook voor het wonen, waarin experimentele of
onderscheidende architectuur niet wordt gewaardeerd. Deze mens

Blauw Groen Geel Rood
D
D

Moesel

D

Graswinkel

D

In Weert-Zuid komen drie leefstijlen voor. De blauwe wereld (ambitie en
controle, statusgevoeligheid) is dominant in Rond de Kazerne. De mensen
van de groene wereld (geborgenheid en zekerheid, afkeer van
experiment) als dominante leefstijl vinden we in Keent. In de wijken
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Moesel en Graswinkel is de gele wereld (betrokkenheid en harmonie,
warm, knus en traditioneel) de meest dominante leefstijl.

schoolgebouwen in te perken en/of samen te voegen. Brede school
Moesel is een nieuwe school, de andere scholen in Zuid zijn kwalitatief
voldoende. De spreiding en ligging van de drie basisscholen in Zuid is
goed. Bij de onderwijsaccommodaties bevinden zich ook voorzieningen
voor kinderopvang; voor beiden geldt het uitgangspunt van handhaving.

Dominantie van groene en gele werelden
Het valt op dat in Weert-Zuid de groene en de gele werelden, ofwel de
mensen die meer gericht zijn op de groep (de naaste familie, de vrienden,
de medemens, de buurt), dominant zijn. De externe oriëntatie van deze
Weertenaren kan betekenen dat zij zoeken naar mogelijkheden voor
sociale contacten en ontmoetingen. De woning is daar een middel voor,
maar dergelijke ontmoetingen vinden ook plaats op straat en in de buurt.
Mensen uit de gele en groene wereld maken ook gebruik van het publiek
domein, dat wil zeggen, de openbare ruimte, de pleinen en parken, de
gebouwen en locaties waar activiteiten plaatsvinden. Het stelt meteen ook
voorwaarden aan de veiligheid en toegankelijkheid van dat publiek
domein.

Speciaal onderwijs en Voortgezet onderwijs Zoals de naam al aangeeft,
zal het te realiseren Regionaal Kennis- en Expertisecentrum een
bovenlokaal verzorgingsgebied hebben waarbij het totaalaanbod van
speciaal onderwijs overigens per saldo gelijk blijft. Als niet-wijkgerichte
voorziening kan het centrum wel een meer wijkgerichte nevenfunctie
krijgen indien besloten wordt de twee gymzalen uit te voeren als een
sportzaal.
Het College beschikt sinds 2011 over nieuwbouw en een clustering met
de sporthal en de buitensportvoorzieningen. Hierin zullen geen
veranderingen optreden.

Voor Weert betekent dit dat per wijk bekeken kan worden welke behoefte
er is aan ontmoetingsmogelijkheden in het publiek domein. Deze
benadering van de woonomgeving en de buurt is aanvullend op en soms
tegenstrijdig met een aanpak die alleen uitgaat van inwonersaantallen of
kengetallen. Omgekeerd stuurt het aanbod in de woonomgeving en de
buurt ook de aantrekkelijkheid voor mensen uit deze leefstijlen.

Beroepsonderwijs De voorzieningen met betrekking tot het
beroepsonderwijs zijn niet meegenomen in de voorzieningenplannen. In
Weert-Zuid is een vestiging van Gilde opleidingen aanwezig met MBO
onderwijs.

Voorzieningen

Sport
Binnensport

In opdracht van de gemeente Weert zijn door Hospitality Consultants
Voorzieningenplannen opgesteld. Doel van de plannen is om integrale
afwegingen te maken over vraag en aanbod van de maatschappelijke
voorzieningen in Weert teneinde te komen tot een passend en
toekomstbestendig voorzieningenaanbod. In de nota worden stadsdelen
onderscheiden. Weert-Zuid is daar één van. Hieronder volgt een korte
uiteenzetting voor wat is opgenomen ten aanzien van het stadsdeel
Weert-Zuid.
Onderwijs

Gymzaal Beatrixlaan en sportzaal Moesel Voor de gymzaal en sportzaal
gelden dezelfde aanbevelingen zoals uit de nota
binnensportaccommodaties, dat wil zeggen dat geadviseerd wordt om
gymzaal Beatrixlaan en sportzaal Moesel te sluiten en hiervoor
vervangende nieuwbouw te plegen in de vorm van een nieuwe sportzaal
Beatrixlaan. Het sluiten van sportzaal Moesel heeft gevolgen voor de
Brede School Moesel die voor circa twaalf lesgroepen in 2020 zal zijn
aangewezen op busvervoer naar Sporthal St. Theunis en/of gymzaal Het
College.

Primair onderwijs In Weert Zuid zijn er drie basisscholen, zowel bij
Markeent, Brede School Moesel als bij de openbare basisschool
Graswinkel is een beperkte ondercapaciteit. Met zicht op de
ontwikkelingen en prognoses, is er momenteel geen aanleiding om de

Sporthal KMS terrein De sporthal op het KMS-terrein kan geschikt
worden gemaakt voor bewegingsonderwijs en trainingsgebruik door
verenigingssport. Ofschoon de sporthal sinds het winterseizoen van
2012 al wordt gebruikt voor zaalhockey is deze voor wedstrijdsport
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minder geschikt wegens beperkte uitloop- en toeschouwersruimte en
het ontbreken van een kantine. Toch wensen ook andere
sportverenigingen de hal te gebruiken voor bijvoorbeeld basketbal en
mogelijk zelfs turnen. Hoewel het gebruik van de (sport)voorzieningen
door maatschappelijke organisaties ook wel past in de gemeentelijke
visie op de herontwikkeling van het KMS-terrein vindt de gemeente het,
vanwege de tekortkomingen in ruimte, niet opportuun om de hal in te
zetten als vervanging van sporthal Altweerterheide.

moet worden gedaan. Het exploitatietekort zal overigens ook zonder
deze concurrentie toenemen als gevolg van een dalend aantal
instructiezwemmers (lokale demografische ontwikkeling) en een dalend
aantal recreatiezwemmers (nationale trend).
Buitensport
Sportpark St. Theunis Gezien de aard en omvang van het
voorzieningenniveau leent één van de sportparken St. Theunis en
Boshoven zich goed voor de ontwikkeling van sport-, cultuur- en
zorgarrangementen.

Aangezien de gemeente geen eigenaar van het terrein en de
voorzieningen is, moet worden afgewacht of en zo ja, in welke mate de
KMS-hal voor verenigingssport en eventueel bewegingsonderwijs
beschikbaar wordt gesteld. Gezien de capaciteit en benutting van de
gemeentelijke binnensportaccommodaties alsmede de situering ten
opzichte van de daarvan gebruikmakende onderwijsinstellingen wenst de
gemeente in beginsel geen bewegingsonderwijs in de KMS-hal onder te
brengen. In beide scenario’s laat de gemeente het initiatief aan de
toekomstige sporthaleigenaar en verenigingen om het lokale
verenigingsgebruik van de KMS-hal te bepalen. De gemeente zal dit
gebruik niet subsidiëren als zij hiervoor zelf een alternatief voor handen
heeft.

Tennis TC van Horne en TC Lichtenberg beschikken over een capaciteit
van vijf, respectievelijk acht tennisbannen terwijl zij op grond van de
gemeentelijke planningsnormen een gezamenlijke behoefte hebben van
7,7 banen. De afstand tussen beide verenigingen bedraagt ruim 500
meter. Gezien de ontwikkeling van beide verenigingen wordt ook voor
de toekomst een gezamenlijke capaciteit van acht banen passend
geacht. Dit wordt nog eens versterkt door het gegeven dat beide
verenigingen over baanverlichting beschikken waardoor het
gezamenlijke aantal leden op basis van de KNLTB- norm voldoende zou
hebben aan circa 6,5 banen.

Binnen de kaders van de verordening onderwijshuisvesting wordt het
bewegingsonderwijs zoveel mogelijk ondergebracht in sporthallen en –
zalen opdat er meer gymzalen, die voor verenigingssport minder
geschikt zijn, worden gesloten. In het uiterste geval kan dit als
consequentie hebben dat er alsnog bewegingsonderwijs in de KMS-hal
wordt ondergebracht voor zover dat op basis van de verordening
wenselijk is.

Ofschoon de tenniscomplexen geprivatiseerd zijn en de gemeentelijke
rol daarin beperkt is, kan met het samengaan van beide verenigingen op
de locatie van TC Lichtenberg een impuls gegeven worden aan de
verenigingsstructuur en bestuurskracht. Redenen om niet te kiezen voor
een fusie of intensieve samenwerking zijn doorgaans gelegen in
onverenigbaarheid van karakters en baanspecificaties (gravel versus
kunstgras).

Zwemmen Op het KMS-terrein bevinden zich tevens zwemvoorzieningen
die geschikt (te maken) zijn voor instructie-, doelgroep- en
verenigingsactiviteiten. Aangezien de gemeente geen eigenaar van het
terrein en de voorzieningen is, moet worden afgewacht of en zo ja, in
welke mate de zwemvoorzieningen worden gehandhaafd en een
openbare functie krijgen. In het geval van handhaving kan er vanuit
worden gegaan dat dan ook instructiezwemmen wordt aangeboden,
aangezien dit één van de weinig winstgevende activiteiten van openbare
zwembaden is.

Voetbal Wilhelmina ’08 maakt gebruik van haar eigen sportpark
Drakesteyn dat wordt gehuurd van een private partij en plaats biedt aan
onder andere twee wedstrijdvelden met verlichting en de club/kleedruimten. Daarnaast wordt voor trainingen nog gebruik gemaakt
van het gemeentelijk sportpark St. Louis hetgeen met het afstoten van
de jeugdafdeling tot een minimum beperkt is. Gezien de resterende
capaciteitsbehoefte kan het medegebruik van sportpark St. Louis geheel
worden beëindigd.

Voor zwembad De IJzeren Man heeft dit tot gevolg dat het jaarlijkse
exploitatietekort zal toenemen en er een hoger beroep op de gemeente

Vanuit het gegeven dat er in Weert Noord, Midden en Zuid voldoende
en, met de bevolkingsontwikkeling, toenemende voetbalcapaciteit
aanwezig is, wordt handhaving van sportpark Drakesteyn niet
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noodzakelijk geacht en zal de gemeente moeten inzetten op handhaving
van vier voetbalaccommodaties. Evenwel wordt de toekomst van het
sportpark bepaald door de eventuele ontwikkelingsplannen van de
eigenaar en beheerder (Wilhelmina ‘08). Vooralsnog kan de gemeente
de jaarlijkse huisvestingssubsidie van € 9.000 aan de vereniging
handhaven, maar wordt geadviseerd om herontwikkeling van
Drakesteyn niet te belemmeren.

zalen nodig voor repetities en vergaderingen en forse opslagruimten
voor instrumenten en materialen.
De gemeenteraad heeft op 24 september 2014 het college van B&W
opgedragen een initiatiefgroep de inspraakruimte en tijd te geven te
komen met een integrale visie en aanvulling op het voorzieningenplan
voor het hart van Moesel. Daarbij wordt de optie onderzocht wat de
mogelijkheden zijn van het transformeren van de sportzaal Moesel, De
Stegel en de Microbar tot een activiteitencentrum voor Moesel/WeertZuid, inclusief de integratie of overname van de functie en exploitatie
van het Buurtcentrum Moesel.

Sportpark Graswinkel Het sportpark met voetbal, tennis en een
handboogvereniging wordt gehandhaafd.
Sociaal-Cultureel

De wijkraad Moesel ondersteunt daarnaast de initiatiefgroep in het
opstellen van een integrale visie op het hart van Moesel, inclusief de
vraagstukken die daar leven rond het functioneren van De Oranjetref, de
huisvesting van de Thuiszorg, de gewenste uitbreiding van de
dienstverlening in Het Gezondheidshuys en de dienstverlening van PUNT
Welzijn. Het onderzoek strekt zich verder uit naar het behouden van
gymlessen en bewegingssport binnen Moesel, de toekomstige positie en
functies van het Winkelcentrum en het kerkgebouw van parochie De
Verrezen Christus.

Gezien de huidige bezettingsgegevens en de verwachte ontwikkelingen
in zowel de behoeften als het aanbod van sociaal-culturele
accommodaties kan het gezamenlijk aanbod van De Stegel, BC De
Moesel en Keenter Hart worden gereduceerd en geconcentreerd. Criteria
voor de keuzes hieromtrent zijn onder andere de leeftijd,
voorzieningenniveau, capaciteit en benutting alsmede het al dan niet
voorhanden zijn van alternatieve ruimten. Voor De Stegel geldt dat deze
ook overgedragen kan worden aan het particulier initiatief. Verkoop van
De Stegel is mogelijk mits het bouwkundige en installatietechnisch van
de sportzaal kan worden losgekoppeld. In geval van sloop van De Stegel
doen zich voor de gebruikers alternatieven voor in Keenter Hart maar
ook in de Soos Oranjeflat waarvan KBO Weert Zuid, sinds het vertrek uit
De Stegel, gebruik maakt.

Voorzieningen voor jongeren
De scouting Keent-Moesel is gevestigd aan de Altweerterkapelstraat 1.
Voor de scouting wordt voorgesteld om een vergelijkbare ontwikkeling
als bij de tennis te stimuleren. Meer samenwerking tussen scouting
verenigingen met als mogelijk resultaat het delen van gebouwen.

Medio oktober 2014 is in Weert Zuid een initiatiefgroep ontstaan
(werktitel participatiegroep Moesel) die op dat moment bestond uit
vertegenwoordigers van de Stichting Wijkraad Moesel, exploitanten
Microbar en De Stegel, V.V. De Vêrkusköp, Harmonie St Joseph WeertZuid, KBO Weert-Zuid en ondernemers vanuit Winkelcentrum Moesel.

Cultuur
Bij de keuze voor het inrichten van een sport-,cultuur- en zorgzone in
Weert Zuid kunnen de cultuurcomponenten worden ingebracht door:

De groep studeert op de (on)mogelijkheden van het behouden van een
activiteitencentrum binnen Moesel waarin zeer grote (tot 600 bezoekers)
en kleinere activiteiten en evenementen kunnen worden gehouden opdat
verenigen als Harmonie St. Josef in Weert Zuid als V.V. De Vêrkusköp
die voor een sluitende exploitatie inkomsten uit activiteiten in eigen
beheer nodig hebben (concerten, carnavalsavonden, kienavonden) niet
in hun voortbestaan worden bedreigd. Daarnaast hebben beide
verenigingen zeer frequent (3x per week) een grote en enkele kleine

1. Openluchttheater De Lichtenberg, waarvan gemeentelijk
eigendom:
a. de accommodaties voor kunstenaars van het
Kunstcentrum Weert;
b. de voormalige Boosten-Gymzalen, welke te koop staan;
c. de Mariakapel, welke onlangs is gerestaureerd.
2. Het Natuureducatiecentrum bij De IJzeren Man. De activiteiten
die in het kader van de natuur- en erfgoededucatie in dit
centrum worden aangeboden, worden afgestemd met het
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Erfgoedcluster. Verdergaande vormen van samenwerking zijn
afhankelijk van de scenariokeuze.
3. De theaterzaal in het KMS-complex. De zaal kan in combinatie
met het openluchttheater een meerwaarde hebben als
oefenlocatie en als uitwijklocatie bij slecht weer. Als
uitgangspunt geldt dat de gemeente geen exploitatiebijdragen
levert maar desgewenst wel diensten afneemt. De theaterzaal
wordt niet ondergebracht bij de sport- cultuur- en zorgzone, Of
en zo ja, in welke mate lokale organisaties gebruik gaan maken
van de theaterzaal is nog nader te bepalen. Mogelijk leidt dit
enerzijds tot een lagere bezetting van het podium in Keenter
Hart en anderzijds in een hogere aantrekkingskracht van De
Lichtenberg.

Herschikking van de sociaal-culturele voorzieningen in Weert-Zuid is
opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de voorzieningenplannen.
Weert-Zuid beschikt over een te groot aanbod aan sociaal-culturele
voorzieningen. Vraag en aanbod dienen weer in balans te worden
gebracht door het huidige aanbod te reduceren en concentreren. Een in
het voorzieningenplan voor Weert-Zuid geopperde mogelijke oplossing is
sluiting van het microhalcomplex (sportzaal Moesel, Microbar en de
Stegel) en het buurthuis Moesel en gebruik zoveel als mogelijk te
clusteren in het Keenter Hart.
In Weert-Zuid en met name in Moesel is onvoldoende draagvlak voor de
voorgestelde oplossingsrichting. Medio oktober 2014 is daarom vanuit
Moesel de participatiegroep ‘Hart van Moesel’ opgericht. Deze studeert
op de (on)mogelijkheden van het behouden van een sociaal-cultureel
activiteitencentrum in Moesel dat aansluit bij de vraag van de wijk /
Weert-Zuid. De participatiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van de
wijkraad Moesel, exploitanten Microbar en de Stegel,
Carnavalsvereniging ‘De Vêrkusköp’, Harmonie St. Joseph Weert-Zuid,
KBO en enkele onafhankelijke inwoners. Afstemming vindt plaats met
ondernemers van het winkelcentrum Moesel, wijkraden Weert-Zuid,
parochiebesturen en het zorgnetwerk Moesel in oprichting.

Winkelvoorzieningen
Centraal in het stadsdeel Weert-Zuid ligt winkelcentrum Moesel. Het
betreft een sterk centrum met een supermarkt, een drogisterij en
diverse kleinere winkels voor dagelijkse goederen. Het voedingsgebied
voor dit centrum is op orde. Het aandachtspunt voor dit centrum gaat
voornamelijk naar de sociale veiligheid en het parkeren.
Aan de Dries in Keent ligt een winkelstrip met een supermarkt en
diverse winkels voor dagelijkse en niet-dagelijkse goederen. Dit aanbod
wordt nog aangevuld met een separaat in de wijk Keent gelegen Lidl,
met een bovenlokale functie. Verder liggen verspreid over de wijk
diverse solitaire winkels. De verwachting is dat levensvatbaarheid van
de solitaire winkels op termijn ongewis is. Ditzelfde geldt voor de Dries
als winkellocatie. Leegstand is hier merkbaar aanwezig.

In de voorzieningenplannen wordt voorgesteld om het initiatief van de
participatiegroep ‘Hart van Moesel’ ruimte te bieden. Er wordt een
projectgroep opgericht waarin de hierboven genoemde stakeholders
zitting nemen. Deze groep komt met een visie over de herschikking van
sociaal-culturele voorzieningen in Weert-Zuid. In overleg met de
betrokken stakeholders worden het proces, de randvoorwaarden en de
planning bepaald waaraan de visie moet voldoen en het tijdsbestek
waarbinnen duidelijkheid moet komen. Daarin wordt ook een voorstel
gedaan over opdrachtgeverschap en het sturingsproces.

Gezondheidsvoorzieningen
In Weert-Zuid zijn relatief veel eerstelijns en tweedelijns
gezondheidsvoorzieningen aanwezig. Ze liggen verspreid, al dan niet als
solitaire vestiging of in de vorm van een groepspraktijk. Het gaat onder
andere om huisarts, tandarts, apotheek, fysiotherapie, diëtetiek,
ergotherapie, logopedie, medische pedicure, osteopathie, podotherapie,
psychologie en psychotherapie, thuiszorg en verloskunde, tandzorg,
mondzorg, tandprotheticus, etc.
Uitvoeringsprogramma
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Leefbaarometer





Waarom de Leefbaarometer?

Voorzieningenniveau

De Leefbaarometer is ontwikkeld naar aanleiding van:







een advies van het Burgerplatform aan de minister van VROM
voor een landsdekkend instrument om de leefbaarheid te
signaleren;
de behoefte van steden, uitgesproken in het kader van het
Grotestedenbeleid, aan een leefbaarheidsmonitor.








De Leefbaarometer geeft de leefbaarheidsituatie van gebieden weer.
Deze 'leefbaarheid' wordt samengesteld uit 6 verschillende
onderliggende dimensies (o.b.v. 49 indicatoren):
Woningvoorraad

Aandeel niet-werkende werkzoekenden
Dominantie inkomens tot 2x modaal
Dominantie minimuminkomens
Dominantie inkomens meer dan 2x modaal
Aandeel niet-westerse allochtonen
Aandeel hoogopgeleiden

Sociale samenhang

Dominantie vrijstaande woningen
Dominantie tweekappers
Dominantie flats met meer dan 4 verdiepingen
Dominantie etagewoningen
Dominantie boerderijen en tuinderijen
Dominantie stedelijke statuswoningen
Dominantie suburbane statuswoningen
Dichtheid
Percentage sociale huurwoningen
Dominantie 1940-1959 bouw
Dominantie 1970-1979 bouw
Dominantie vroegnaoorlogs (1945-1960)
Dominantie vooroorlogse bouw (tot 1940)













Dominantie middelbare paren zonder kinderen
Dominantie jonge paren zonder kinderen
Dominantie oudere paren zonder kinderen
Dominantie jong alleenstaand
Dominantie middelbaar alleenstaand
Aandeel ouderen
Aandeel gezinnen met kinderen
Homogeniteit gezinnen met oudere kinderen
Homogeniteit gezinnen met jonge kinderen
Dominantie eigenaar bewoners
Verhuizingen (mutatiegraad)

Veiligheid

Publieke ruimte







Nabijheid supermarkt
Nabijheid bankfiliaal
Nabijheid groot winkelcentrum

Bevolkingssamenstelling

Wat is leefbaarheid?















Groene ruimte tussen vroegnaoorlogse bouw
Water in de wijk
Uitzicht op binnenwater







Waarde verkochte huurwoningen
Aandeel sloop
Geluidsbelasting railverkeer
Geluidsbelasting totaal
Nabijheid groot water
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Vernielingen
Verstoring openbare orde
Geweldsmisdrijven
Diefstal uit de auto
Overlast

Figuur: leefbaarheid Keent, bron www.leefbaarometer.nl
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Niet toebedeeld aan een dimensie





constante leefbaarheidssituatie (geen ontwikkeling). Met andere
woorden is deze dus niet achteruit gegaan, maar ook niet vooruit.

Nabijheid natuurgebied
Nabijheid bos
Nabijheid kust

Hoe wordt de leefbaarheid weergegeven?
De Leefbaarometer geeft de leefbaarheidssituatie in een bepaald jaar
aan per woongebied, daarbij worden de volgende klasseringen gebruikt:









zeer negatief
negatief
matig
matig positief
positief
zeer positief
uiterst positief

Naast de leefbaarheidssituatie op een bepaald moment kunnen ook de
ontwikkelingen in een bepaalde periode ingezien worden. Hiervoor
worden deze klasseringen gebruikt:







grote negatieve ontwikkeling
beperkt negatieve ontwikkleing
geen ontwikkeling
beperkt positieve ontwikkeling
grote positieve ontwikkeling

Let op:
De Leefbaarometer geeft de Leefbaarheidssituatie weer in 7 klassen.
Daarvan zijn 4 klassen positief, 2 klassen negatief. Er rest nog een
middenklasse, de klasse “matig” (oranje). Indien een gebied oranje
kleurt, betekent dat dit gebied niet negatief scoort, tegelijkertijd
betekent dit dat er wel iets aan de hand is waardoor er gesproken kan
worden over matige leefbaarheid. Dit gebied verdient daarom ook de
nodige aandacht.
Bij de leefbaarheidsontwikkelingen wordt een vijfpuntsschaal toegepast:
2 positieve klassen, 2 negatieve klassen en een neutrale (licht)gele
klasse. In dit geval worden de gele gebieden gekenmerkt door een
18

Figuur: leefbaarheid Moesel, bron www.leefbaarometer.nl

19

Figuur: leefbaarheid Graswinkel, bron www.leefbaarometer.nl
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Figuur: leefbaarheid Rond de Kazerne, bron www.leefbaarometer.nl
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De conclusies uit deze Leefbaarometer voor Weert-Zuid kunnen als volgt
kort samengevat worden:
Woningvoorraad: Keent scoort lager dan gemiddeld in Nederland voor
wat betreft de woningvoorraad, als verbetert de score zich wel in de loop
der jaren. Moesel scoort licht hoger dan het landelijk gemiddelde en
Graswinkel en Rond de Kazerne scoren fors hoger dan het landelijk
gemiddelde.
Publieke ruimte: Weert-Zuid scoort iets lager voor wat betreft de
publieke ruimte dan het landelijk gemiddelde. Rond de Kazerne scoort
bij de laatste meting iets hoger, Keent, Moesel en Graswinkel iets lager,
al verbetert de score wel in de loop der jaren.
Voorzieningen: Moesel en Keent scoren hoger dan het landelijke
gemiddelde voor wat betreft de voorzieningen. Logischerwijs scoren
Graswinkel en Rond de Kazerne lager op dit onderdeel. De inwoners van
deze wijken zijn voor veel voorzieningen tenslotte aangewezen op
andere wijken.
Samenstelling bevolking: Keent scoort lager dan het gemiddelde in
Nederland voor wat betreft de samenstelling van de bevolking. Keent
verbetert zich wel in de loop der jaren. In Moesel is de score op dit
onderdeel rondom het landelijk gemiddelde. Een lichte verbetering doet
zich hier ook voor in de loop der jaren. Graswinkel scoort hoger en Rond
de Kazerne scoort fors hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook deze
wijken verbeteren zich nog meer in de loop der jaren.

Figuur: leefbaarheidskaart 2012, bron: www.leefbaarometer.nl

De algemene leefbaarheid in Weert-Zuid is positief tot uiterst positief.
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is het dus goed gesteld in
Weert-Zuid.

Sociale samenhang: op dit onderdeel scoren de wijken Keent, Moesel en
Rond de Kazerne hoger dan het landelijk gemiddelde. De score is de
laatste jaren wel iets afgenomen. Graswinkel scoort lager dan het
landelijk gemiddelde, maar heeft zich juist wat verbetert de laatste
jaren.
Veiligheid: op dit punt scoren alle wijken fors hoger dan het landelijk
gemiddelde.
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Burgerpeiling

Veiligheid: op dit punt scoort alleen Graswinkel iets lager dan het
Weerter gemiddelde, de andere wijken scoren hoger. Dit zit in het
gevoel van veiligheid. In alle wijken vindt men dat er voldoende wordt
gedaan aan de leefbaarheid en veiligheid.

De resultaten van de burgerpeiling 2014 voor het stadsdeel Weert-Zuid
zijn als bijlage aan dit document gevoegd. Het betreft figuren waarbij op
de diverse onderdelen de score van de wijken is geduid en waarin steeds
het Weerter gemiddelde is aangegeven.

Gemeente-burger: op dit onderdeel scoren Graswinkel en Moesel hoger
dan het Weerter gemiddelde. Keent en Rond de Kazerne scoren lager.
Dit laatste zit in het betrekken van de wijk bij de aanpak van
leefbaarheid en veiligheid, hiervoor een beroep doen op de inwoner en
het voldoende ondersteunen van initiatieven.

De conclusies kunnen als volgt kort samengevat worden.
Ten aanzien van de leefbaarheid in het algemeen scoren Rond de
Kazerne en Moesel ruim hoger dan gemiddeld in Weert. Graswinkel en
Keent scoren iets lager dan gemiddeld in Weert. Alle wijken scoren een
7,2 of hoger en daarmee toch een ruime voldoende.

Voorzieningen: op dit onderdeel scoort Graswinkel net iets onder het
Weerter gemiddelde, in de andere wijken wordt hoger gescoord dan het
Weerter gemiddelde. Graswinkel scoort lager op de onderdelen
parkeren, zorg en welzijn. Het aanbod aan speelvoorzieningen scoort
alleen in Moesel hoger dan het Weerter gemiddelde. Voor wat betreft de
boodschappen scoren alle wijken hoger dan het Weerter gemiddelde.
Voor wat betreft de nabijheid van het basisonderwijs scoort alleen Rond
de Kazerne lager. Voor sportvoorzieningen wordt in Moesel lager
gescoord. Voor openbaar vervoer wordt in Rond de Kazerne lager
gescoord. Al met al scoort Weert-Zuid voor wat betreft de voorzieningen
prima.

Openbare ruimte: in alle wijken van Weert-Zuid wordt op het aspect
openbare ruimte hoger gescoord dan het Weerter gemiddelde. Perken,
plantsoenen en parken worden beter onderhouden dan gemiddeld in
Weert. Straten, trottoirs en paden zijn in Weert-Zuid beter begaanbaar
dan gemiddeld in Weert behoudens in Moesel. Op dit punt scoort de wijk
iets lager. Op de vraag of er dingen kapot zijn scoort Weert-Zuid over
het algemeen ook hoger dan gemiddeld in Weert, behoudens in Keent.
Daar komt de score op dit punt iets onder het gemiddelde uit. Op de
stelling dat de buurt schoon is scoren Rond de Kazerne en Graswinkel
hoger dan gemiddeld in Weert, Keent en Moesel scoren iets lager. Op de
vraag of er voldoende groen is scoort Rond de Kazerne hoger dan
gemiddeld, Moesel zit op het gemiddelde en Graswinkel en Keent scoren
lager.
Sociale cohesie: op dit onderdeel scoren Keent en Graswinkel lager dan
het Weerter gemiddelde. Het gemiddelde is 7,6. Keent en Graswinkel
scoren respectievelijk een 7,3 en een 7,2. Dit is dus maar net iets lager.
De inwoners van Weert-Zuid vinden het over het algemeen prettig om er
te wonen. Op dit punt scoren Keent en Graswinkel met een 7,6 en een
7,7 iets lager maar de lat van het Weerter gemiddelde ligt hoog op 7,9.
De inwoners van Weert-Zuid voelen zich thuis in hun buurt: overal wordt
hoger dan een 8 gescoord. Op de stellingen of dat je niet snel weg zou
gaan uit de buurt, de prettige omgang met de buurtbewoners en de
ervaren overlast van buurtbewoners scoren wederom Graswinkel en
Keent iets lager dan het Weerter gemiddelde. Moesel en Rond de
Kazerne scoren hoger. In Moesel staan bewoners meer dan gemiddeld
voor elkaar klaar.
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Kadernota Groen

groen. De groenstructuur is daarmee van groot belang voor de beleving
van het leefklimaat door bewoners in de wijken.
De begrenzing van deelgebied Weert-Zuid wordt gevormd door de
spoorlijn, de Ringbaan-Zuid, deelgebied Dijkerpeel en deelgebied
Bospark IJzeren Man & Laurabossen. De binnen het plangebied gelegen
wijken Moesel, Keent en Rond de Kazerne liggen in dit deelgebied.
In Weert-Zuid ontstond de eerste stedenbouwkundige verdichting langs
historische wegen als de Maaseikerweg en de Kerkstraat. Vervolgens
ontstonden de wijken Keent (1930-1960) en Moesel (1960-1970). De
groenkarakteristiek van de wijk Keent, gerelateerd aan de
bebouwingkarakteristiek van gestapelde woningbouw (St. Jozefslaan,
Dries), wordt uitgehold door omvorming van beplanting naar gras.
De wijk Moesel heeft een strak ruim opgezet verkavelingspatroon van
rijtjeswoningen, 2 onder 1 kap woningen en vrije sector bouw. De
groenkarakteristiek kan worden getypeerd als veel bomen langs de
straten met af en toe een groene spie.
Het bungalowpark dateert uit de periode 1950-1970 en deze
ontwikkeling zette tot circa 1980 door. De groenkarakteristiek uit zich in
‘boswonen’.
De hoofdgroenstructuur wordt gevormd door de zuidzijde van het
spoortalud, de Ringbaan-Zuid en -West en doorgaande wegen als
Kazernelaan, Sint Jozefslaan en Maaseikerweg. Daarnaast zijn er groene
longen gevormd door sportpark St. Theunis, volkstuincomplex
Lamershof en voetbalaccommodatie van Wilhelmina '08 en de grotere
groengebieden als bospark IJzeren Man, Openluchttheater De
Lichtenberg en de KMS Van Hornekazerne.

Figuur: uitsnede Kadernota Groen, deelgebied 3, Weert-Zuid

De groenstructuur en het beleid dienaangaande is vastgelegd in de
Kadernota groen. Deze nota is vastgesteld op 18 maart 2009. De
Kadernota Groen kan worden gezien als een hulpmiddel om sturing te
geven aan de ontwikkeling van groen, natuur en landschap. De
ruimtelijke beleving en geleding van de wijken wordt bepaald door de
stedenbouwkundige opzet en de invulling met groen. De groenstructuur
in de wijken en buurten is daarmee van groot belang voor de beleving
van het leefklimaat door bewoners.
De typering van de groenstructuren is in negen deelgebieden
onderverdeeld. De ruimtelijke beleving en geleding van de deelgebieden
wordt bepaald door de stedenbouwkundige opzet en de invulling met
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Bomenbeleidsplan

Figuur: uitsnede bomenbeleidsplan, kaart structuur en wijken
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De gemeenteraad van Weert heeft een nieuw Bomenbeleidsplan
vastgesteld op 27 september 2012. De doelstelling is het ontwikkelen
van een geactualiseerde visie op het bomenbeleid, waarin
bomenstructuren worden gekoesterd en versterkt. Tevens is een
strategie bepaald en uitgewerkt over de omgang met klachten over
hinder en overlast, over de omgang met bomen bij ruimtelijke ordening
en het digitaal ontsluiten van data over bomen. Het bepalen van de
financieringsstrategie met betrekking tot ontwikkeling en instandhouding
van een duurzame bomenstructuur en het definiëren van een
vervangingstermijn voor stadsbomen is ook een doelstelling. Tot slot is
de kapverordening geëvalueerd en herijkt.

een duurzaam bomenbestand te komen. Plekken waar meer ruimte is
moeten beter uitgebuit worden.
Voornaamste voorstellen
De hoofdtoegang tot de wijk vanaf de Maaseikerweg ontbeert een
passende boomstructuur. Als zich hier een mogelijkheid voordoet
verdient het de voorkeur om het wegprofiel te herzien en van een kleine
groene middenberm met bomen te voorzien. Belangrijk is het duurzaam
maken van de boomstructuur langs de Graswinkellaan, bijvoorbeeld
door de weg iets te versmallen of van een halfverharde strook te
voorzien. De Moeselschansweg en de Tinnegietersweg vragen om
versterking door enkele gaten in de boomstructuur te dichten. De
markante plek op de splitsing van deze wegen leent zich bij uitstek voor
een nieuwe markante boom. De boomstructuur langs de Kievitlaan heeft
realistisch gezien geen toekomst en er lijken ook geen mogelijkheden dit
structureel te verbeteren. Het is verstandig deze kwijnende bomen te
verwijderen en in de hofjes grenzend aan de Kievitlaan nieuwe bomen te
planten die hier tot groene blikvangers en groene begeleiding uit kunnen
groeien. De boomstructuur in de woonstraten dient geoptimaliseerd te
worden en tevens kan het stimuleren van bomen in tuinen bijdragen aan
een groene woonomgeving.

Graswinkel
Landschappelijke en historische basis
Graswinkel is een wijk die in de jaren ‘70 ontstaan is in het
kampenlandschap ten oosten van de Maaseikerweg. Een markante vork
van wegen weerspiegelt in het zuidelijke deel van de wijk nog het oude
landschap. In de rest van de wijk is een karakteristieke nieuwe structuur
geïntroduceerd: hier vormt de Graswinkellaan een rondlopende
hoofdontsluiting met daaromheen woonstraten met deels een
woonerfachtige opzet.

Moesel

Uitgangspositie en koers

Landschappelijke en historische basis

De belangrijke wegstructuren zijn grotendeels van forse bomen
voorzien. In het bijzonder langs de Graswinkellaan is de ruimte voor de
stamvoeten echter beperkt; een situatie die in de toekomst problemen
gaat veroorzaken. De Kievitlaan ontsluit een belangrijk deel van de wijk
maar kent een kwijnende boomstructuur in uitzonderlijk krappe
groeiomstandigheden. In de woonstraten is het beeld divers, maar zijn
er relatief veel bomen met beperkte toekomstwaarde. Op diverse
plaatsen is ruimte voor bomen aanwezig die nog niet uitgebuit wordt.
Door deze in potentie boomrijke plekken te versterken is in Graswinkel
ruimte voor forse bomen die de wijk zeer kunnen verrijken. In het park
aan de Graswinkellaan is al een goede boomstructuur aanwezig, die zich
de komende jaren tot de groene blikvanger van de wijk zal ontwikkelen.

Moesel is één van de grote uitbreidingswijken die in de jaren ‘70 op de
velden ten zuiden van Weert gebouwd zijn. Kleine delen richting station
en langs de Maaseikerweg zijn ouder en de woningen in het zuidoosten
stammen uit de jaren ‘80. Het historische patroon van veldwegen met
boerderijbebouwing tussen Weert en het lint Keent is volledig
verdwenen. De Moeselkapel is binnen de wijk een bijzonder tastbaar
element van het oude landschap.
Uitgangspositie en koers
Moesel kent markante belangrijke structuren die inmiddels tamelijk
volgroeid zijn en zich overwegend duurzaam verder kunnen ontwikkelen.
In de woonstraten is het aantal knelpunten groter: in sommige delen
van de wijk staan grote bomen in krappe omstandigheden en
veroorzaken nu of in de toekomst problemen. Een deel van de

Leidende gedachtes
Waar mogelijk verduurzamen van de belangrijke structuren. In de
woonstraten moeten zorgvuldige afwegingen gemaakt worden om tot
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woonstraten zijn net gereconstrueerd en van nieuwe, overwegend
duurzame, boomstructuren voorzien.

west lopende veldwegen opgenomen. In het noorden van de wijk is in de
jaren ‘90 een groot fabrieksterrein herontwikkeld met voor die periode
typische woonbebouwing. In het zuiden, bij de bocht van de RingbaanZuid naar de Ringbaan-West is recent een deel herontwikkeld.

Leidende gedachtes
Waar nodig duurzaam maken en versterken van de bestaande
hoofdstructuren. Verduurzamen van bomen in woonstraten door heldere
keuzes te maken en niet passende bomen te vervangen.

Uitgangspositie en koers
Door de ouderdom is de wijk rijk aan inmiddels volgroeide, fraaie en
duurzame boomstructuren. Het oude lint heeft een laanstructuur die
plaatselijk onderbroken is en als geheel krappe
standplaatsomstandigheden kent. Het vier-rijïge profiel van
gekandelaberde platanen in de Sint Jozefslaan is zeer markant, maar
afhankelijk van goed periodiek onderhoud. Langs de Keulerstraat en de
Kruisstraat vragen de krappe standplaatsen aandacht. In de woonstraten
is het beeld divers. Sommige straten hebben een duurzame
boomstructuur, andere zijn krap van opzet, soms is er een probleem
met de standplaatsen. Andere straten zijn net gereconstrueerd en van
nieuwe, overwegend duurzame, boomstructuren voorzien.

Voornaamste voorstellen
De bomenstructuur aan de Nassaulaan vraagt om versterking bij het
wijkwinkelcentrum en verbetering van de standplaatsen richting
Maaseikerweg. Ook langs de Johan Willem Frisolaan vragen de
standplaatsen en de vitaliteit van de bomen aandacht. De begeleiding
van de weg kan hier versterkt worden door het creëren van een nieuwe
boomrijke plek bij de flat bij de Ringbaan-Zuid. Bij het
wijkwinkelcentrum kunnen het groene karakter en de uitstraling
versterkt worden door het planten van enkele markante bomen. In de
woonstraten rondom de Jan de Oudestraat en het Moeselplein zijn in
verhouding veel boomstructuren die nu of in de toekomst problemen
geven door te grote soorten in te krappe omstandigheden, veelal in
kleine boomspiegels in de stoep. Als in de omgeving, bijvoorbeeld in
plantsoenen, bomen voor een groen beeld in de woonomgeving zorgen,
kan overwogen worden in bepaalde straten de wegbeplanting te
verwijderen. Dit kan gepaard gaan met het stimuleren van het planten
bomen in tuinen of het terugbrengen van enkele groene accenten. Een
andere mogelijkheid is het vervangen door soorten die in deze krappe
omstandigheden duurzaam gehandhaafd kunnen worden of soorten die
snel groeien en periodiek vervangen worden. Deze laatste mogelijkheid
ligt voor de hand als een forsere boomstructuur gewenst is. In beide
gevallen is het wenselijk de standplaatsen te verbeteren, bijvoorbeeld
door een deel van de stoep om te vormen tot grasstrook.

Leidende gedachtes
Versterken en duurzaam maken van de goede uitgangspositie.
Verbeteren van standplaatsen waar nodig, zodat volgroeide bomen ook
in de komende decennia gehandhaafd kunnen blijven.
Voornaamste voorstellen
Het meest noordelijke deel van de St. Jozefslaan mist het karakter van
het continue vier-rijïge profiel. Hier moet een heldere keuze gemaakt
worden. Eén mogelijkheid is om ondanks het ruimtegebrek het profiel
hier met nieuwe bomen door te zetten. Een andere mogelijkheid is om
op basis van de aanwezige grote bomen in dit gedeelte te kiezen voor
een nieuwe afwijkende boomstructuur die vooral het pleinkarakter van
deze plek ondersteunt. In de Kerkstraat is het streefbeeld om de huidige
situatie te versterken tot een duurzame losse laan. Hiervoor is het nodig
plaatselijk bomen toe te voegen, te vervangen of van een ruimere of
betere standplaats te voorzien. Aan de zuidzijde van de Regentesselaan
staat in de stoep een rij bomen onder krappe omstandigheden die een
zeer beperkte meerwaarde heeft naast de schitterende structuur aan de
noordzijde van de weg. Weloverwogen verwijderen lijkt voor de hand
liggend. In de straten rondom de Valenakkerweg is optimalisatie van de
boomstructuur gewenst: weloverwogen verwijderen of vervangen in
straten met weinig ruimte en inzetten op straten met goede

Keent
Landschappelijke en historische basis
Een groot deel van Keent behoort tot de eerste uitbreidingen die na de
oorlog ontstonden op de velden rond Weert. Vanuit de spoorwegtunnel
bij het station groeide een nieuwe moderne wijk rondom het oude lint
van Keent en de nieuw ontworpen Sint Jozefslaan. Behalve het oude lint
van de Kerkstraat met vooroorlogse bebouwing zijn in wijk ook oost27

omstandigheden. Een vergelijkbare optimalisatie is gewenst in de
straten rondom de Oudenakkerstraat. Bij de relatief jonge bomen in de
buurt rondom de Twijnderstraat vormen de krappe boomspiegels een
aandachtspunt. Rondom de Alphons Boostenstraat kunnen bepaalde
nevenstructuren met beperkte toekomstwaarde verwijderd worden.
Enkele boomrijke plekken vragen om versterking.

meest markante boomstructuren van Weert. De Kazernelaan vormt in de
laatste jaren een probleem omdat veel bomen uitvallen en moeilijk
vervangbaar zijn. De delen van de wijk richting stad hebben een meer
traditionele opzet waarin straatbomen het karakter bepalen.
Overwegend zijn de boomstructuren in deze woonstraten goed van opzet
en duurzaam, met uitzondering van kleinere stukjes met een
woonerfachtige opzet die aandacht vragen ten aanzien van de
standplaatsen. In het bungalowpark staat het beeldbepalende
bomenbestand de laatste tijd – ondanks de aanwezigheid van een
speciaal beschermingsgebied – sterk onder druk. Bewoners waarderen
het groene karakter, maar realiseren zich niet altijd dat het behoud
hiervan ook hun verantwoordelijkheid is.

Bijzonderheden en aandachtspunten
Langs parkeervakken aan de Servilliusstraat staat een grote,
beeldbepalende rij haagbeuken met weinig ruimte rond de stamvoet. In
overleg met betrokkenen moet hier voor een duurzame oplossing
gekozen worden. De St. Jozefslaan is een unieke structuur met een
bijzondere uitstraling. Zorgvuldig voortzetten van het kandelaber-beheer
is gewenst. Hiernaast zou het op termijn nodig kunnen zijn om
boomspiegels te verruimen.

Leidende gedachtes
Belangrijk is het duurzaam maken en houden van de belangrijke
structuren. Een tweede minstens zo belangrijke pijler is het beschermen,
uitbreiden en met het oog op de toekomst verjongen van bomen in
particuliere tuinen.

Rond de Kazerne
Landschappelijke en historische basis

Voornaamste voorstellen

Rond de Kazerne neemt met zijn opbouw en zijn rijke bomenbestand
een bijzondere plek in binnen Weert. De wijk is divers en ruim van opzet
en bestaat uit delen met een verschillend karakter die zich rond
bijzondere elementen als de kazerneterreinen en de omgeving van de
IJzeren Man voegen. Het oostelijke deel van Rond de Kazerne is
ontstaan op de velden Bij Altweert. Het oude lint van Altweert is nu
deels in de nieuwe ontwikkelingen opgenomen, evenals de
Altweerterkapel. Het westelijke deel van de wijk - waaronder het
zogenaamde ‘bungalowpark’, een karakteristieke villawijk in het bos uit
de jaren ‘70 - heeft zich ontwikkeld in de bossen en op heideterreinen.
De belangrijkste structuurlijnen van het historische landschap zijn in de
nog steeds los en landschappelijk opgebouwde wijk, opgenomen. De
Kazernelaan is een markante invalsweg van Weert uit de periode van de
grote expansie.

De bomen langs de Nelissenhofweg blijken in slechte conditie te zijn en
zullen vervangen worden. Hierbij moet tevens aandacht zijn voor de
standplaatsomstandigheden, bijvoorbeeld door de rijbaan iets te
versmallen. Rondom de Asserlaan, de Brederostraat en de Ruysdaelhof
vragen de standplaatsen aandacht en kan soms optimalisatie nodig zijn.
Enkele boomrijke plekken hebben behoefte aan versterking of
vervanging. De Dijkerstraat wordt begeleid door bossingels en grote
tuinen. Deze structuur kan sterk aan kwaliteit winnen als in de
aanliggende grote tuinen één of enkele passende bomen geplant
worden. Dit is uiteraard aan de bewoners. De gemeente zal dit
stimuleren en faciliteren. Enkele van de woonstraten in het
bungalowpark (b.v. de Rubenslaan) hebben een laanachtige beplanting
van soorten met een beperkte toekomstwaarde. Overwogen dient te
worden deze te vervangen waarbij dan direct het bosachtige karakter
versterking verdient door verschillende passende soorten door elkaar te
gebruiken.

Uitgangspositie en koers
Het karakter van Rond de Kazerne wordt bepaald door de oude bomen
en boselementen die al aanwezig waren op het moment dat de
bebouwing ontstond. Hiernaast is in grote delen van de wijk de
aanwezigheid van veel grote bomen in tuinen bepalend voor het fraaie
groene aanzien. De Kazernelaan en de Rembrandtlaan behoren tot de

Bijzonderheden en aandachtspunten
Duurzaam behouden van de laanbeplanting van de Kazernelaan is een
specifieke opgave. Door zijn bijzondere karakter met een dicht en
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donker bladerdak van beuken blijkt het vervangen van uitgevallen
bomen haast onmogelijk. Het monitoren en periodiek verbeteren van de
groeiomstandigheden kan de uitval helpen minimaliseren. Uitval die dan
nog overblijft kan eenvoudigweg geaccepteerd worden, omdat deze het
karakter van de structuur niet wezenlijk aantast. Als er grote gaten
vallen is bescherming van de overblijvende bomen tegen zonnebrand
belangrijk. Als gaten zo groot zijn dat lichtval ontstaat kan opvulling met
jonge bomen overwogen worden. Op deze wijze is de structuur gezien
de verwachte levensduur van de beuken nog een halve eeuw in stand te
houden, waarbij plaatselijk gaten geaccepteerd moeten worden. Zodra
de uitval het karakter van de laan wezenlijk aan gaat tasten, dienen de
bomen in één keer of in etappes vervangen te worden. Behoud van het
bijzondere en boomrijke karakter van het bungalowpark is een gedeelde
verantwoordelijkheid. In de eerste plaats van de individuele eigenaren
die moeten beseffen dat op ieder perceel bomen nodig zijn die aan de
bossfeer bijdragen. Voorlichting en stimulering via de regeling voor een
boom in de tuin kunnen hier een rol in spelen. Het is de
verantwoordelijkheid van de gemeente om toe te zien op handhaving
van regels en procedures en het is een gedeelde verantwoordelijkheid
van eigenaren, gemeente, buurtbewoners en wijkraad om een sfeer van
gezamenlijke constructieve dialoog op te bouwen waarin bomen
beschermd en gehandhaafd worden. Binnen deze dialoog is dan ook
ruimte voor het gedeelde besef dat bomen soms ook kunnen wijken voor
persoonlijke belangen, mits nieuwe aanplant het totaalbeeld zeker stelt
en versterkt. Als langs de weg van gedeelde verantwoordelijkheid en
‘voor wat hoort wat’ een dynamisch bomenbestand groeit kan dit in de
toekomst zelfs een veel grotere waarde krijgen dan de huidige fraaie
uitgangssituatie.
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Structuurvisie Weert 2025

Figuur: uitsnede visiekaart Structuurvisie Weert 2025
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Op 11 december 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Weert
2025 vastgesteld. In deze structuurvisie worden de gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen voor de lange termijn (op hoofdlijnen) vastgelegd. Weert
doet dat voor de periode tot 2025 en voor het hele grondgebied van de
gemeente Weert. De visie is opgebouwd rond de thema’s:
1. Prettige woongemeente voor jong en oud
2. Groenste stad met een grote toeristisch-recreatieve
aantrekkingskracht
3. Uitnodigend, bruisend centrum
4. Hoogwaardige bedrijvigheid, dienstverlening en innovatie
Grote lijn Structuurvisie Weert 2025
Om Weert aantrekkelijk te houden, moet duurzaam worden geïnvesteerd
in de toekomst. Deels betekent dit het behouden van het goede, deels
betekent dit inzetten op verandering en verbetering. De opgave richt
zich niet meer volledig op kwantitatieve groei maar meer en meer op
kwalitatieve groei.
De Structuurvisie doet uitspraken over bijvoorbeeld de
ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische bedrijven en de
verbetering van de winkelstructuur in het oosten van Weert. De
versterking van toerisme en recreatie in de stad, de verruiming van de
bestemming op enkele bedrijventerreinen en de versterking van de
groenstructuur komen eveneens aan bod.
Gevolgen voor Weert-Zuid
Voor Weert-Zuid is een aantal aspecten van belang. Er is een groot
gebied aangegeven waar wijkvernieuwing wordt verwacht. Het aantal
nieuwbouwplannen voor woningen is beperkt. Op een aantal plaatsen
dient de groenstructuur versterkt te worden dan wel is het gewenst dat
er groene verbindingen en verbindingen voor langzaam verkeer tot
stand gebracht worden. De ontwikkeling van Weert-West is tot slot ook
een belangrijk speerpunt uit de structuurvisie.
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LEEFBAARHEIDSANALYSE

WEERT-ZUID
Graswinkel, Kazernelaan, Keent, Moesel

Gebaseerd op de burgerpeiling Weert 2014

Leefbaarheid
Leefbaarheid: Gemiddelde score Weert-Zuid t.o.v. Weert totaal
(ongewogen)

Leefbaarheid: Gemiddelde score Weert-Zuid t.o.v. Weert totaal
(gewogen)
7,8

7,8

7,7

7,7

7,6

7,6

7,5

7,5

7,4

7,4

7,3

7,3

7,2

7,2

7,1

7,1

7,0

7,0
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Openbare ruimte
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende
stelling?
Perken, plantsoenen en parken in mijn buurt zijn goed onderhouden.

Totaal gemiddelde score 'Openbare ruimte' per wijk.

8,0
7,4
7,3

7,8

7,2
7,6

7,1
7,0

7,4

6,9
6,8

7,2

6,7

7,0

6,6
6,5

6,8
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

6,4
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende
stelling?
Straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar.

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende
stelling?
In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot.

7,2

8,2

7,0

8,0

6,8

7,8

6,6

7,6

6,4

7,4

6,2

7,2

6,0

7,0

5,8

6,8

5,6

6,6
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende
stelling?
Mijn buurt is schoon.

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende
stelling?
In mijn buurt is voldoende groen.

8,0
9,0
7,8
8,8

7,6
7,4

8,6

7,2
8,4

7,0
8,2

6,8
6,6

8,0

6,4
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

7,8
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Sociale cohesie
Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te wonen? Rapportcijfer van 1
(zeer onprettig) tot en met 10 (zeer prettig).

Totaal gemiddelde score 'Sociale cohesie' per wijk.
8,2

8,6

8,0

8,4

7,8

8,2

7,6

8,0

7,4

7,8

7,2

7,6

7,0

7,4

6,8
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

7,2
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende
stelling?
Ik voel me thuis in deze buurt.

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stelling?
Ik zou niet zo snel weggaan uit deze buurt.
8,2

9,0

8,0

8,8

7,8

8,6

7,6

8,4

7,4

8,2

7,2

8,0

7,0

7,8

6,8
Graswinkel

7,6
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende
stelling?
Buurtbewoners gaan op een prettige manier met elkaar om.

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende
stelling?
Buurtbewoners staan altijd voor elkaar klaar.

8,4
8,0
8,2

7,8

8,0

7,6

7,8

7,4
7,2

7,6
7,0
7,4

6,8
6,6

7,2

6,4

7,0
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

6,2
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

In welke mate ervaart u overlast van buurtbewoners?
7,2
7,0
6,8
6,6
6,4
6,2
6,0

5,8
5,6
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Veiligheid
Totaal gemiddelde score 'Veiligheid' per wijk.

Voelt u zich veilig in uw buurt?

7,6

8,4

7,5

8,3

7,4

8,2

7,3

8,1
8,0

7,2

7,9
7,1
7,8
7,0
7,7
6,9
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

7,6
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende
stelling?
Er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid en veiligheid van mijn
buurt.
6,8
6,8
6,7
6,7
6,6
6,6
6,5
6,5
6,4
6,4
6,3
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Gemeente-burger
De gemeente betrekt de buurt voldoende bij de aanpak van
leefbaarheid en veiligheid.

Totaal gemiddelde score 'Gemeente-burger' per wijk.
6,2

6,2

6,0

6,0

5,8

5,8

5,6

5,6

5,4

5,4

5,2

5,2

5,0

5,0

4,8

4,8

4,6

4,6

4,4
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

4,4
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

De gemeente doet een beroep op de buurtbewoners om zelf een
bijdrage te leveren aan leefbaarheid en veiligheid.

De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van
leefbaarheid en veiligheid voldoende.

6,4

6,2

6,2

6,0
5,8

6,0

5,6

5,8

5,4
5,6
5,2
5,4

5,0

5,2

4,8

5,0

4,6

4,8

4,4
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Voorzieningen
In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid.

Totaal gemiddelde score 'Voorzieningen' per wijk.

8,4

8,0

8,2

7,9

8,0

7,8

7,8

7,7

7,6

7,6

7,4

7,5

7,2

7,4

7,0

7,3

6,8

7,2

6,6
6,4

7,1

6,2

7,0

6,0

6,9
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Winkels voor dagelijkse boodschappen zoals supermarkt, bakker, slager,
drogisterij etc. zijn voldoende nabij.

Basisonderwijs is voldoende nabij voor (mijn) kinderen.
9,0

9,2

8,8

9,0

8,6
8,4

8,8

8,2

8,6

8,0

8,4

7,8

8,2

7,6

8,0

7,4

7,8

7,2
7,0

7,6

6,8

7,4

6,6

7,2

6,4
Graswinkel

7,0
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Kazernelaan

Keent

Moesel

In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over het aanbod van
(Gezondheids-) zorgvoorzieningen (huisartsenpost, consultatiebureau \
centrum voor jeugd en gezin, verzorgingstehuis, etc.)?
8,2

In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over het aanbod van
Welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- \ ouderenvoorzieningen
etc.)?
7,6
7,4

8,0
7,2
7,8

7,0

6,8
7,6
6,6
7,4

6,4
6,2

7,2
6,0
7,0

5,8
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over het aanbod van
Speelvoorzieningen (kinderen tot 12 jaar)?

In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over het aanbod van
Sportvoorzieningen?

7,8

8,4
8,2

7,6
8,0
7,4

7,8
7,6

7,2
7,4
7,0

7,2
7,0

6,8
6,8
6,6

6,6
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over het aanbod van
Openbaar vervoer?
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2
7,0
6,8
6,6
6,4
Graswinkel

Kazernelaan

Keent

Moesel

Bijlage 2 RIGO Profielen
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Bijlage 2 RIGO-profielen
Een wijkprofiel is een door RIGO ontwikkeld instrument om van een
bepaald gebied in kaart te brengen hoe het gesteld is met de
leefbaarheid. Het is een cirkel die voor vier onderwerpen (competenties,
leefomgeving, participatie en binding) in kleuren weergeeft hoe het
ervoor staat. Elk onderwerp is opgebouwd uit meerdere indicatoren.
Deze vormen de buitenste ring van de cirkel en bepalen de kleur van het
onderwerp. De samenvoeging van de vier onderwerpen bepaalt de
eindkleur van het gebied. De eindkleur is geen rapportcijfer maar een
score die aangeeft hoe de wijk het doet ten opzichte van de andere
wijken van Wonen Limburg.

Bijlage 3 SWOT’s

Stadsdeelvisie Weert-Zuid
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Fysieke omgeving Weert-Zuid

•
•
•
•

+

•

Veel groen, in algemeen ruim opgezet
Verschillende typen woningen
Kansen voor starters op de
woningmarkt
Rijksmonumenten KMS en De
Lichtenberg

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Herinrichting straten
Dichtzetten vluchtroutes
Route/groene verbinding maken van
stad naar buitengebied, herinrichting
RKEC als onderdeel hiervan
Verkoop woningen zorgt voor betere
mix koop – huur
Ontwikkeling Weert-West

•

•

-

Sociale huurwoningen staan veel bij
elkaar (met name portiekflats)
Contrast heringerichte straten
versus straten in oorspronkelijke
staat
Groenonderhoud soms matig
Achterpaden fungeren als
vluchtroutes
Parkeerterreinen bij winkels
rommelig
Leegstaande terreinen KMS,
Kanaalzone 2, MOB-complex

Verdwijnen voorzieningen. Wat doen
we met vrijkomende plekken?
Verkoopbaarheid portiek etage
woningen en seniorenwoningen
onder druk waardoor doorstroming
stagneert

Sociale omgeving Weert-Zuid

•
•
•
•
•
•

+

•

Over het algemeen voldoende activiteiten
Onderling contact bewoners over het
algemeen goed
Goede mix koop en huur
Bewoners blijven lang in hun huis wonen
Veiligheidsgevoel vaak groot
Veel mogelijkheden voor ontmoeting

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Zorgen dat bewoners elkaar kunnen
ontmoeten
Bewoners bewust maken van wat ze
zelf kunnen doen tegen diefstal
Versterken signaalfunctie en
participatie

•
•
•
•

-

Bewoners zijn meer op zichzelf dan
gericht op wijk
Weinig/steeds dezelfde bewoners
die activiteiten willen opzetten
Hoogbouw is vaak anoniem
Drugs, diefstal bij portieketageflats
Bewoners niet altijd betrokken bij
wijk
Steeds meer kwetsbare bewoners
met steeds minder begeleiding
Armoede Keent
Zichtbaar contactpunt voor
welzijnsvraagstukken ontbreekt

Scheiding wonen en zorg kan in bepaalde
gevallen overlast veroorzaken
Steeds meer kwetsbare bewoners met
steeds minder begeleiding
Beperkte groep actieve inwoners
Vergrijzing geeft risico vereenzaming en
vermindering zelfredzaamheid

Technische staat gebouwen Weert-Zuid

•
•

+

•
•
•

Verkochte woningen worden
opgeknapt
Verschillende typen woningen

•

•

•
•
•

Aanpassen woningen, geschikt maken voor
ouderen, rolstoel etc
Wonen Limburg wil in de wijk woningen
verbeteren/vernieuwen
Mogelijkheden om bij energiecoöperatie aan te
sluiten/verduurzamen woningen

•
•

-

Woningen niet energiezuinig
Hoogbouw niet toegankelijk
Zorgen bij VVE’s over toekomst
complexen portiekflats
Gemiddeld genomen veel
verouderde woningen

Na aanpassen woning worden huren
hoger
Zijn de flats in de toekomst nog wel
gewild?
Als complex voor minder
energieverbruik “ingepakt” wordt,
zorgt dat voor meer interne
gehorigheid

Voorzieningen Weert-Zuid

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

+

Mooie sportterreinen
Goede scholen
Jongeren ontmoetingsplekken
Veel voorzieningen
Betrokken ondernemers
Stadsdeel geschikt voor ouderen om
er te blijven wonen

Betrokkenheid buurt vergroten
Voldoende m2 beschikbaar voor
activiteiten
Clustering sociaal culturele
voorzieningen
Aantrekkelijk maken winkelcentrum
Moesel en Dries/initiatief
ondernemers
Initiatief Participatiegroep Moesel

•
•

•

•
•
•
•

-

Leegstaande
winkelpanden/verpaupering
(Sociaal-culturele) voorzieningen
zijn verspreid, worden niet altijd
effectief gebruikt
Terugloop ledenaantal sommige
verenigingen

Toekomst Dries als winkelgebied
Verdwijnen voorzieningen
Betaalbaarheid voorzieningen
voor verenigingen
Toekomst verenigingen met
afnemend ledenaantal

Fysieke omgeving Graswinkel

+

• Veel groen
• Veel speel/voetbalveldjes
• Rotonde MaaseikerwegNassaulaan blijft gehandhaafd
• Verschillende typen woningen
• Spreiding senioren

• Andere inrichting jongeren
ontmoetingsplek
• Ruimte voor Kiss & Ride bij school
• Route/groene verbinding maken
van stad naar buitengebied

-

• Sociale huurwoningen staan
veel bij elkaar
• Rommelige schuttingen bij
hoogbouw
• Groenonderhoud fietstunnel
• Weinig afvalbakken
• Onderhoud vijver
• Junks bij jongeren
ontmoetingsplek
• Zilvermeeuw begane grond
gesloten naar wijk
• Groenling/Graspieper uitstraling
entree en stenige omgeving
• Parkeren Graswinkellaan en
Moeselschansweg
• Parkeerproblemen bij
brengen/halen kinderen school
• Graswinkellaan is 30km zone
maar niet duidelijk voor
gebruikers
• Te weinig afvalbakken bij
hondenuitlaatstrook

Sociale omgeving Graswinkel

•
•
•
•

+

Mooie school
Activiteiten school goed voor wijk
Onderling contact bewoners goed
Goede mix koop en huur

-

• Bewoners zijn meer op zichzelf
dan gericht op wijk
• Weinig bewoners die
activiteiten willen opzetten
• Er is geen buurtvereniging meer

• Scheiding wonen en zorg kan in
bepaalde gevallen overlast
veroorzaken

Technische staat gebouwen Graswinkel

+

• Goede kwaliteit woningen

-

• Kleuren bergingen
• Woningen niet energiezuinig
• Hoogbouw niet makkelijk
binnen te komen
• Bergingen aan voorkant
hoogbouw
• Geluidsoverlast
• Gevels hoogbouw smerig

Voorzieningen Graswinkel

+

• Mooie sportterreinen met veel
leden
• Goede school
• Jongeren ontmoetingsplek
• Er rijdt SRV-wagen door wijk

• Betrokkenheid buurt vergroten
• Verenigingsgebouwen inzetten
voor activiteiten

-

• Geen winkels in de wijk (wel in
wijk dichtbij)
• Geen buurthuis/
ontmoetingsplek in de wijk (wel
mogelijkheden voor
ontmoeting)
• Geen eetpunt in de wijk
• Er is geen buurtvereniging meer

•
•
•
•
•
•
•

+

Fysieke omgeving Moesel

Ruim opgezette wijk
Veel groen, brede straten
Goede mix koop en huur
Veel 2 onder 1 kap woningen
Goed imago
Woningen lijken goed te
verkopen
Grote groene terreinen en
variatie in groen

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Gebied rondom winkelcentrum
verbeteren
Straten opnieuw inrichten, wegnemen
donkere plekken
Vluchtwegen dichtzetten
Voortuintjes aanleggen
Versterken verbinding wijk en
buitengebied
RKEC zorgt voor meer groen en
aantrekkelijke route naar spoorzone
en centrum
Willem de Zwijgerstraat eenrichtingsverkeer (heeft ook nadelen)

•

•
•

-

Trottoirs soms slecht, openbrekingen worden slecht hersteld
Gedeelten met rijwoningen zijn
krapper
Omgeving winkelcentrum rommelig,
parkeerproblemen
Veel vluchtwegen, achterpaden,
aantrekkelijk voor criminelen
Pad achter Julianalaan rommel,
geen afvalbakken
Veel flats bij elkaar
Geen voortuintjes in A.Agnesstraat,
C.v.Bourbonstraat, A.v.Burenstraat
Parkeergelegenheid rond
Gezondheidshuys te krap
Dumpen afval bij containers

Steeds meer kwetsbare bewoners met
steeds minder begeleiding
Verdwijnen maatschappelijke
voorzieningen (winkels, restaurants
etc). Wat doen we met vrijkomende
plekken?

•
•
•
•
•
•
•

+

Sociale omgeving Moesel
•

Veel gezondheidsvoorzieningen
Bewoners vinden het fijn er te wonen
Bewoners wonen er lang
Veel starters kopen woning in Moesel
Er worden veel activiteiten
georganiseerd met veel deelnemers
Veiligheidsgevoel is hoog
Weinig onveilige plekken

•
•
•
•

•
•

Bewoners bewust maken van wat ze
zelf kunnen doen tegen diefstal
Bewoners zijn actief in hun wijk en
bereid mee te doen

•

•

-

Meeste inbraken in Weert-Zuid in
2014, woningen waren niet
afgesloten
Veel fietsendiefstallen Oranjeplein /
winkelcentrum
Een zichtbaar contactpunt voor
welzijnsvraagstukken is er niet
Op parkeerplaats Oranjeflat en
Jumbo wordt drugs verhandeld
Drugs, diefstal problemen Dillenburg,
Louise de Colignuystraat

De activiteiten worden door beperkt
aantal mensen georganiseerd.
Bewoners zetten zich projectmatig in
en minder structureel
Zorg gaat steeds vaker de wijk in
terwijl WMO centraal geregeld is

Technische staat gebouwen Moesel

•
•
•

•
•
•

+

•

•
•

Verkochte woningen worden
opgeknapt
Er zijn veel verschillende soorten
woningen
Omgeving Dillenburg ziet er vriendelijk
uit

Verbeteren hang- en sluitwerk
Mogelijkheden om bij
energiecoöperatie aan te sluiten
Wonen Limburg wil in de wijk
woningen verbeteren/vernieuwen

•

•
•
•

•

-

Daken huurwoningen zijn
vervangen, niet alle koopwoningen
Woningen zijn niet energie arm
Sommige woningen hebben
mindere uitstraling
Bij hoogbouw altijd trap op om
binnen te komen en ingangen niet
altijd zichtbaar
Woningen niet altijd goed geïsoleerd
Ingangen flats gesloten en donker
Ingang Gezondheidshuys in de
avond onveilig

Als woningen voor minder
energieverbruik “ingepakt” worden,
zorgt dat voor meer gehorigheid

•
•

+

Voorzieningen Moesel

•
•

Er zijn veel voorzieningen (winkels,
maatschappelijk, verenigingen etc)
Er zijn nieuwe ondernemers die zich
betrokken voelen bij wijk

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Samenvoegen functies (bijvoorbeeld
kerkgebouwen in Moeselkapel)
Uitbreiding aantal parkeerplekken
winkelcentrum
Aantrekkelijk maken winkelcentrum
Acties vanuit de wijk zoals participatiegroep
Moesel
Wijk is geschikt voor ouderen om te blijven
wonen
Bouw nieuwe binnensportzaal bij RKEC ter
vervanging oude sportzaal Moesel (kan
echter niet gebruikt worden door kinderen
Brede School Moesel)
Ondernemers bereid zelf parkeerplaatsen in
te richten
Clustering sociaal culturele voorzieningen

•
•

•
•
•
•

-

Leegstand en achterkantsituaties in
winkelcentrum
Niet alle winkels in winkelcentrum
voegen iets toe
Winkelcentrum afhankelijk van
supermarkt
Voorzieningen zitten verspreid
Kinderen Brede School kunnen
straks niet meer in de wijk gymen
Kerkgebouw De Verrezen Christus te
klein voor grote verenigingen
Bij vrijkomen seniorenwoningen
komen daar weinig reacties op
Gebouw Witte&Verheul verpaupert

Omgeving winkelcentrum
Hoe houden we voorzieningen
(betaalbaar) in de wijk? Hoe kunnen
verenigingen het blijven betalen?
Verdraagzaamheid tussen jonge en
oudere bewoners
Nieuwe winkelcentrum Leuken

Fysieke omgeving Keent

•
•
•
•
•
•

+

Jongeren kunnen starten in de
wijk met eigen woning
Kerkstraat mooie oude straat
Nieuwe invulling De Chroniek
Locatie Parkhof
Veel groen
In diverse straten opknapbeurt
geweest

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Opnieuw inrichten bepaalde straten
en omgeving Dries
Betere bereikbaarheid en
zichtbaarheid Dries
Route/groene verbinding maken van
stad naar buitengebied
Verkoop woningen zorgt voor betere
mix koop - huur

•
•
•
•

•

-

Openbaar gebied niet overal mooi
Soms parkeren op trottoir en rijweg
ingetekend
Groenonderhoud soms matig
Te hard rijden op St Jozefslaan,
Zuiderstraat, Kruisstraat,
Serviliusstraat
Rommelig parkeerterrein Dries, AH
Veel vluchtwegen, achterpaden,
aantrekkelijk voor criminelen
Hoogbouw maakt contact tussen
bewoners soms lastig
Lege terreinen Sutjensstraat
Zorg bij VvE’s over fysieke staat
gebouwen en mogelijkheden
Betaalbaarheid staat na
aanpassingen onder druk
Diverse hangplekken
Hoge drempels -> afwatering? En
Toegankelijkheid?
Veel schotels op balkons
Project Zuiderstraat voortuinen
nooit afgemaakt
Hoe ziet Dries en omgeving er in
toekomst als winkelgebied uit?

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

+

Sociale omgeving Keent

Mooie plekjes achter St Jozefslaan
Speeltuin tussen Serviliusstraat en De
Chroniek veel gebruikt
School Markeent
Speelplaats school wordt tot 19.00
gebruikt
Grasvelden Blekerstraat en Het Dal
worden veel gebruikt
Bewoners doen mee met projecten
(bv tuinen)
Eigen initiatieven bewoners
Onderling contact bewoners is niet
slecht
Hangplek parkje Spoordijk geeft geen
overlast

•

Zorgen dat bewoners elkaar kunnen
ontmoeten

•

•
•
•
•
•
•
•

-

Overlast “overnachters” St Jozefslaan
en Schaekenstraat
Drugs, diefstal problemen St
Jozefslaan, Laurenburg, Zuiderstraat,
Deken Sourenplein
Overlast bushokjes St Jozefslaan
Bewoners niet altijd betrokken bij
wijk, maar bij eigen problematiek
Steeds meer kwetsbare bewoners
met steeds minder begeleiding
Omwonenden last van openstelling
speelplaats school
Drugsafval in speeltuin
Servilliusstraat
Veel armoede in de wijk

Scheiding wonen en zorg kan in
bepaalde gevallen overlast
veroorzaken

Technische staat gebouwen Keent

•
•

+

•

De flatkant van de Serviliusstraat ziet
er goed uit
Nieuwe deel Sutjensstraat ziet er ook
goed uit

•

•
•
•
•

•
•

Aanpassen woningen, geschikt maken
voor ouderen, rolstoel etc
Wonen Limburg wil in de wijk
woningen verbeteren/vernieuwen

•
•

-

Verlichting portiekwoningen St
Jozefslaan is slecht
Woningen St Jozefslaan zijn niet
geschikt voor rolstoel of zorg aan
ouderen
Hoge energielasten
Achterkant Van Halenstraat
rommeling
Slechte geluidsisolatie
Rotzooi/groot probleem rond alle
(ondergrondse) vuilcontainers

Na aanpassen woning worden huren
hoger
Zijn de flats in de toekomst nog wel
gewild?

Voorzieningen Keent

•
•

•
•

•
•

+

•
•

Er zijn veel voorzieningen (winkels,
waaronder 2 supermarkten, horeca,
verenigingen etc)
Nieuwe school Markeent met veel
activiteiten
Komst Lidl
Winkelstrip Dries met veel
verschillende winkels

Keenter Hart biedt mogelijkheden
voor veel activiteiten, ook voor andere
wijken
Behoefte bewoners Keenter Hart
privé te gebruiken (communie,
verjaardag)

•
•

-

Leegstaande winkelpanden
Winkelgebied Dries is afhankelijk
van aanwezigheid Albert Heijn

Verdwijnen voorzieningen zoals
winkels, horeca etc
Bakker en andere winkels zijn
verdwenen, niets voor teruggekomen

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

+

Fysieke omgeving Rond de Kazerne
•

Veel groen, goed onderhouden,
wonen in het groen,
Kazernelaan
Ruime opzet, grote percelen
Ruime straten, royale
voortuinen, kinderen kunnen op
straat spelen
Gewilde woonwijk bestaande
uit 4 buurtjes
Rijksmonumenten

Dagbesteding in gebouwen en
buitenruimten
Ontwikkeling Weert-West als vrijetijds
park.
Interesse in Weert-West
Ontwikkeling en openstelling
Lichtenberg
Behoefte zonne energie park
mogelijke oplossing voor Hoolstraat
Aanpassen watersysteem

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

-

Veel dezelfde woningen, duur,
moeilijk te verkopen
Leegstand Kazerneterrein
Leegstand bedrijventerrein en in
bedrijfsgebouwen
Slechte verkeerssituatie
Nelissenhofweg en IJzerenmanweg
Veel doorgaand
verkeer/sluipverkeer
Wateroverlast in een deel van de
wijk

Verpaupering KMS en MOB-complex
als het leeg blijft staan
Lichtenberg wordt niet open gesteld
Bij komst AZC mogelijke overlast
Verkoopbaarheid voor doorstroming
ouderen
Kanaalzone 2 heeft concurrentie van
beter ontsloten terreinen elders
Aanleg Westtangent
IJzeren Rijn
Rustig woongenot staat onder druk

•

•

•
•
•

+

Sociale omgeving Rond de Kazerne
•
•
•

Goede sport- en
onderwijsvoorzieningen
In buurt Boshoverbeek kennen de
mensen elkaar goed

Bewonersinitiatief burenhulp, meer
aanbieders dan vragers
Maandelijks koffie uurtje bij
Dennenoord , 30-40 deelnemers
Veel plekken waar mensen elkaar
zouden kunnen ontmoeten

•
•

-

Er wordt weinig op elkaar gelet
Risico op vereenzaming
Er zijn weinig plekken waar mensen
elkaar nu ontmoeten (wel behoefte)
terwijl de mogelijkheden er
theoretisch wel zijn

Vergrijzing brengt risico vereenzaming
en vermindering zelfredzaamheid met
zich mee
Weinig sociale controle in wijk

Technische staat gebouwen Rond de Kazerne

•
•
•

+

•

Ruime woningen
Monumentale status KMS en
Lichtenberg
St Theunis kapel

•
•

•
•

Er is veel eigen kracht in de wijk
aanwezig
Verduurzaming woningen

•

-

Gemiddeld genomen zijn de
woningen minder goed geïsoleerd
Gemiddeld genomen zijn de
woningen verouderd
Gebrek aan levensloopbestendige
woningen

Verpaupering van leegstaande
gebouwen als KMS, Lichtenberg, MOB

•
•
•

+

Voorzieningen Rond de Kazerne
•

Goede sport- en
recreatievoorzieningen
Verschillende horeca gelegenheden
Veel voorzieningen zijn ook voor
bewoners buiten de wijk

•
•
•

•
•
•
•
•

Openlucht theater De Lichtenberg
Er zijn gebouwen die gebruikt kunnen
worden voor ontmoeting tussen
bewoners uit de wijk
Nieuwe bestemming voor KMS terrein
St Theunis, IJzeren Man en KMS
terrein gecombineerd, biedt kansen
voor het aanbieden van
arrangementen voor dagbesteding

•

•

-

Weinig gebouwen kunnen worden
gebruikt voor ontmoeting tussen
bewoners uit de wijk
De ringbaan is een duidelijke grens
tussen de wijk en andere wijken in
Weert-Zuid
Er zijn geen winkels
De vergrijzing betekent voor
verenigingen terugloop in
ledenaantal
Internetvoorzieningen in
buitengebied niet goed geregeld
Bereikbaarheid voorzieningen
buiten de wijk

Hoe lang kunnen tennisverenigingen
TC Lichtenberg en TC van Horne nog
blijven bestaan?

Bijlage 4 Overzicht bewonersgroepen
waarmee gesprekken zijn gevoerd
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Overzicht bewonersgesprekken en organisatie

Lijst aanwezigen Netwerkoverleg Moesel 13 april 2015

Overleg ondernemers Moesel d.d. 19 mei 2015

Mies van der Loo

Wijkraad Moesel

Ingrid Krijns, wijkhuis

Bouke Kouters

Punt Welzijn

Frank Wouters, Primera

Jos Janssen, Microbar

Marianne Pleuger

Groene Kruis

Pieter Zuijdgeest, apotheek

Stan Heerschap, Jumbo

Olaf van der Zanden, fysiotheraapeut

Aniek Burger

Wonen Limburg

Overleg ondernemers Keent d.d. 22 april en 18 november 2018

Pauline Roelants

Het Gezondheidshuys

Pas Secam

Dierenspeciaalzaak Smolenaers

Lijst aanwezigen Rond de Kazerne 22 april 2015

First Choice

De Köster

Elly Misdom

Buurthulp bungalowpark

Albert Heijn

Schrijen Schoenservice

Truus Wolthuis

Buurthulp bungalowpark

Overleg bewoners Oranjeflat d.d. 15 april 2015

Rob Vossen

buurtbewoner

Lizette Aarts

Grad Peeters

buurtbewoner

ca. 20 bewoners

PUNT welzijn

Lijst aanwezigen Groot Keent overleg 22 april 2015

Overleg bewonersgroep en eetpunt Keenter Hart d.d. 21 april 2015

Erik Hermsen

VB&T

Mariska Sanders

Yvonne Vaes

brede school Markeent

ca. 10 bewoners

PUNT welzijn

Rosalie van der Velde

Groene Kruis

Bewonersavonden

Mieke Wilbers

wijkraad Keent

23 oktober 2015

Gert van der Steen

Humanitas Weert

Overige betrokkenen

Lisette van de Velde

MetGGZ Weert Zuid

Ralph Meulendijks

politie

Mariska Sanders

Punt Welzijn

Mustafa Celik

politie

3, 9 en 10 december 2015

Lijst aanwezigen Graswinkel 22 april 2015

Gerard Lenders

OCSW

Marleen Halfers

OBS de graswinkel

Saskia Doek

OCSW

Peter Eijlander

Wijkoverleg Samen Graswinkel

Ingrid Willems

OCSW

Merel Meusen

Wijkoverleg Samen Graswinkel

Roel Deneer

OCSW

Michel Drost

Wijkoverleg Samen Graswinkel

Jan Ploumen

OCSW

Lijst aanwezigen Moesel 19 mei 2015

Samir Azerki

OCSW

Olaf van der Zanden

TopZorg Weert

Ruud Jetten

Openbaar Gebied

Frank Wouters

Primera

Theo Huijbers

Projectontwikkeling

Piet Zuijdgeest

Apotheek Zuijdgeest

Werner Mentens

Ruimtelijk Beleid

Stan Heerschap

Jumbo

Selma van Mensvoort

Ruimtelijk Beleid

Ingrid Krijns

Wijnhuis

Pierre Heuts

Ruimtelijk Beleid

Jos Janssen

Microbar

Maaike van Roij

Ruimtelijk Beleid

Klankbordgroep, mensen uit bovenstaande overleggen, aangevuld met:

Mikel Segers

Wonen Limburg

Wim Kneepkens

Harmonie

Lianne van Stratum

Wonen Limburg

Thera Hurkmans

Punt Welzijn

Stuurgroep

Jan aan den Toorn

wijkraad Keent

Frans van Eersel

coördinerend portefeuillehouder

Annemieke van Leenen

MetGGZ

Ger Verstegen

Wonen Limburg

Mieke Crolla

Punt Welzijn

René Bladder

afdeling Ruimtelijk Beleid

Stephan Gross

Wonen Limburg

Ton Weekers

afdeling OCSW

Roland Häszler

Wijkraad Moesel

Marian Arts

afdeling Ruimtelijk beleid

Achmed Belmoudden

Wijkraad Keent

Marie-Anne Janssen

Wonen Limburg

Mounir Marzouk

Stichting Mpower Weert

Isabelle van Goch

Wonen Limburg
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Toolbox

Tool

1 Sloop / nieuwbouw van woningen
2 Transformatie: samenvoegen of splitsen van woningen

Categorie

Tool

Categorie

Technische staat gebouwen

21

Afspraken met stakeholders initieren over achter-devoordeur-beleid / huiskamergesprekken

Omgeving sociaal

22

Financieren van en toeleiden naar (vrijwilligers)werk en
opleidingen van wijkbewoners

Omgeving sociaal

Maatregelen treffen voor sociale veiligheid zoals
cameratoezicht, verlichting

Omgeving sociaal

Technische staat gebouwen

3 Functiewijziging van een gebouw

Technische staat gebouwen

23

4 Sloop zonder nieuwbouw van woningen

Omgeving fysiek

24 Leefregels instellen bij complexen Wonen Limburg

Omgeving sociaal

5 Verwerving woonvastgoed

Technische staat gebouwen

25 Project erfafscheidingen en/of achteromsituaties initieren

Omgeving fysiek

6 Verkoop van huurwoningen

Technische staat gebouwen

26

Gesprek starten met stakeholders om
gezondheidsprogramma's te initieren

Omgeving sociaal

Leegstaande algemene ruimten aanbieden aan
wijkinitiatieven van stakeholders

Voorzieningenniveau

7 Nieuwbouw woningen

Technische staat gebouwen

27

8 Transformatie: doelgroeptoewijzing huurwoningen

Technische staat gebouwen

28 Inzet complexbeheerder(s)

9 Transformatie: huurprijsaanpassing

Omgeving sociaal

Organiseren van voorlichting over zorgvragers in de buurt
voor buurtbewoners (met stakeholders)
Omgeving sociaal

Technische staat gebouwen

29

Technische staat gebouwen

30 onderlinge samenwerking

11 Transformatie: woningen / woongebouw energetisch verbeteren

Technische staat gebouwen

31 in de wijk/begeleiding starters

Voorzieningenniveau

12 Transformatie: woningen / woongebouw esthestisch verbeteren

Technische staat gebouwen

32 Bewust maken langer zelfstandig wonen (voorlichting)

Technische staat gebouwen

13 Verbeteren buitenruimte Wonen Limburg

Omgeving fysiek

33 Bewust maken duurzaamheid (energieloket, voorlichting)

Technische staat gebouwen

Omgeving fysiek

34

Tijdelijk gebruik/inzet braakliggend terrein/ruimte bieden
aan burgerparticipatie

Omgeving fysiek

35

Maatregelen treffen verkeersveiligheid bij
verkeersknelpunten

Omgeving fysiek

Omgeving sociaal

36

Herontwikkeling kwetsbare winkelstrips (door bv
herverkaveling)

Voorzieningenniveau

Voorzieningenniveau

37 Stimuleren sociale ontmoeting

Omgeving sociaal

18 voorzieningen in de wijk

Voorzieningenniveau

38 Armoede bestrijding (budgetcoach etc)

Omgeving sociaal

19 Realiseren toekomstbestendige voorzieningen structuur

Voorzieningenniveau

39 Activeren kwetsbare burgers

Omgeving sociaal

10

Transformatie: woningen / woongebouw fysiek geschikt maken aan
doelgroep/toegankelijkheid vergroten

Het gesprek starten met verenigingen over mogelijke
Omgeving sociaal

Gesprekken voeren met ondernemers om zich te vestigen

14 Verbeteren openbare ruimte
15 Verbeteren privé/buiten ruimte
16

Aanjagen en faciliteren coöperatieve samenwerking in de wijk ten behoeve
van het collectief en het individu (bijv uit isolement)

17 Realiseren van maatschappelijk (on)roerend goed

Omgeving fysiek

Op de agenda van stakeholders krijgen en houden van verbeteren van

Uitleg toolbox wijkvisies Wonen Limburg
De toolbox is een gereedschapskist voor generieke tools die kunnen worden ingezet bij interventies in de wijk.
Deze toolbox is tot stand gekomen op basis van input van het kernteam wijkvisies van Wonen limburg.
Op basis van objectieve en subjectieve wijkinformatie (wijkposters) zal het wijkteam tijdens de wijksessie tools voorstellen per wijk.
De selectie van de tools is mede op basis van hun generieke effecten.
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Lijst met afkortingen

JOP:

Jongeren Ontmoetings Plek

KMS:

Koninklijke militaire school

RIGO: Research en Advies woon- werk- en leefomgeving
SWOT: Strengths, weaknesses, opportunities and threats (sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen)
WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning

