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Bestuursopdracht
Herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur
Zaaknummer: 1407098 Documentnummer: 1409740

Aanleiding

De maatschappelijke voorzieningenstructuur1 in de gemeente Weert staat onder druk. Onder 
andere een matige bezetting van en volgtijdelijke leegstand in accommodaties, een krimp van het 
aantal vrijwilligers en verliesgevende exploitaties van bijvoorbeeld wijk- en dorpshuizen maken het 
nodig om met een andere blik naar de maatschappelijke accommodaties en huisvesting van 
maatschappelijke activiteiten te kijken. Dit om toekomstbestendige en betaalbare huisvesting voor 
maatschappelijke activiteiten te kunnen blijven garanderen.

In de gemeentebegroting 2022 is ervoor gekozen om middelen in te zetten op zaken die Weert op 
langere termijn financieel gezond houden. De herijking van de maatschappelijke 
voorzieningenstructuur is als concrete maatregel in de begroting opgenomen. De gedachte vanuit 
financieel oogpunt is om te komen tot een structurele lastenverlichting door een herschikking van 
activiteiten over bestaande voorzieningen en het afstoten van voorzieningen die daardoor niet meer 
nodig zijn.

Deze richtinggevende bestuursopdracht is de eerste stap om te komen tot een herijking van de 
maatschappelijke voorzieningenstructuur. In deze bestuursopdracht zijn doelstelling, resultaat en 
kaders vastgelegd. Ook wordt inzicht gegeven in de risico's en relatie met andere projecten.

Doelstelling

Construeren van een robuuste maatschappelijke voorzieningenstructuur die de gebruiker in staat 
stelt gemeenschappelijke sport-, ontspannings- en sociale activiteiten uit te voeren. Voor wat 
betreft de gemeentelijke accommodaties die onderdeel uitmaken van de totale 
voorzieningenstructuur geldt dat deze:

 toekomstbestendig en betaalbaar zijn voor gemeente, beheerders en gebruikers;
 een efficiënt gebruik en optimale bezetting kennen dan wel vanuit publieke 

beleidsdoelstellingen in stand gehouden dienen te worden;
 geschikt zijn (te maken) voor uiteenlopende sport,- ontspannings- en sociale activiteiten 

door groepen inwoners;
 een kernportefeuille vormen waar de gemeente zich voor de komende 20 jaar op zal richten 

voor wat betreft renovaties, nieuwbouw en afstoten van vastgoed, verduurzaming en 
energietransitie opgave.

Projectresultaat

De herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur resulteert in een accommodatie- en 
huisvestingsplan waarin we streven naar een optimale match tussen vraag naar en aanbod van 
accommodaties. In het accommodatie- en huisvestingsplan staat niet het gemeentelijke aanbod 
aan gebouwen, maar de huisvesting van activiteiten centraal. Het accommodatie- en 
huisvestingsplan is opgebouwd uit en geeft concreet inzicht in:

1. een inventarisatie / analyse van de huidige situatie:

1 Maatschappelijke voorzieningenstructuur: alle accommodaties met een maatschappelijke functie 
zoals sportaccommodaties, wijkaccommodaties, (sociaal) culturele accommodaties en 
jongerenaccommodaties waaraan andere (financiële) voorwaarden en condities worden gesteld en 
rekening wordt gehouden met het feit dat huurders/gebruikers van deze accommodaties geen 
(commerciële) ondernemingen zijn. In bijna alle gevallen zijn zij afhankelijk van gemeentelijke 
huisvesting-/ exploitatiesubsidies. 
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 het aanbod aan maatschappelijke accommodaties in Weert, zowel gemeentelijk als niet-
gemeentelijk eigendom alsmede de wijze waarop het beheer van deze accommodaties 
georganiseerd is. Een lijst van accommodaties die in ieder geval bij de uitwerking van deze 
bestuursopdracht worden betrokken, is bijgevoegd;

 inzicht in hoe de maatschappelijke accommodaties gebruikt worden in termen van 
bezetting, type activiteiten en doelgroepen;

 kosten en baten van de maatschappelijke accommodaties in eigendom van de gemeente;
 de technische staat van de gemeentelijke accommodaties conform onderhoudsbeleid dat 

uitgaat van een doelmatig onderhoudsniveau (NEN2767, conditiescore 3) inclusief 
investeringsbegroting voor de komende 20 jaar waarin ook de verduurzamingsopgave is 
meegenomen (DMJOP);

 de functionaliteit en mogelijkheden tot aanpassing van de maatschappelijke accommodaties 
in relatie tot de activiteiten die er plaats moeten vinden.

 Een uiteenzetting van aanpalend beleid dat van invloed is op de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van maatschappelijke accommodaties zoals bijvoorbeeld huurprijsbeleid en 
subsidiebeleid. 

2. een programma van eisen met uitgangspunten voor de nieuwe situatie:
 vaststellen van clustermogelijkheden van accommodaties en activiteiten teneinde te komen 

tot een efficiënter accommodatiegebruik en minder accommodaties (kernportefeuille);
 vaststellen van accommodaties die vanuit publieke doelen, zoals vastgelegd in 

programma's en beleid, behouden moeten blijven;
 vaststellen welke accommodaties door herschikking van activiteiten aan hun functie 

onttrokken kunnen worden, inclusief een advies over de toekomst van deze accommodaties 
(herbestemming, verkoop of sloop). Bij sloop wordt ook een advies gegeven naar de 
gewenste invulling van de locatie;

 Vaststellen welke accommodaties op termijn de kernportefeuille aan maatschappelijk 
vastgoed gaan vormen (stip op de horizon);

 Richting bepalen voor het toekomstig huurprijsbeleid (maatschappelijk versus 
kostendekkend) en indien van toepassing het benoemen van de hiervoor noodzakelijke 
beleidswijzigingen (huurprijsbeleid);

 Richting bepalen voor activiteiten/doelgroepen die de gemeente via huisvesting(subsidie) 
wil (blijven) ondersteunen en indien van toepassing het benoemen van de hiervoor 
noodzakelijke beleidswijzigingen (subsidiebeleid);

 Richting bepalen voor de wijze waarop in de toekomst noodzakelijke investeringen in de 
kernportefeuille van maatschappelijk vastgoed worden gefinancierd waarbij wordt gedacht 
aan het vormen van een egalisatiereserve teneinde een aanspraak op algemene middelen 
te beperken.

3. een uitvoerings- en investeringsprogramma:
 voor de periode 2024-2028: een programma met concrete maatregelen inclusief globale 

planning en een globale raming van de investeringskosten en of te realiseren bezuinigingen 
per maatregel.  

 Voor de periode 2029 e.v.: een opsomming van maatregelen die op een later moment tot 
uitvoering moeten worden gebracht om te komen tot de beoogde kernportefeuille aan 
maatschappelijk vastgoed. Dit pakket aan maatregelen wordt in 2027/2028 opnieuw 
bekeken, waar nodig bijgesteld en vertaald naar een volgend concreet 
uitvoeringsprogramma voor de periode 2029-2033. Deze stap wordt in een cyclus van 5 
jaar herhaald.

Na vaststelling van deze bestuursopdracht wordt tevens een communicatie- en participatienotitie 
geschreven. Deze notitie geeft inzicht in de stakeholders en de wijze waarop ze gedurende de 
verschillende stappen in dit traject betrokken zijn en worden. De notitie wordt opgesteld en 
gedurende het traject geactualiseerd aan de hand van een factor-C analyse.

Kaders
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Om te komen tot het accommodatie- en huisvestingsplan en de beoogde kernportefeuille zijn bij de 
uitvoering van deze bestuursopdracht in ieder geval de volgende kaders leidend:

 Huisvesting van activiteiten staat centraal. Het benodigde aanbod aan accommodaties 
wordt daarop afgestemd.

 Herschikking van activiteiten vindt (in principe) plaats op wijkoverstijgend niveau.
 Gebruikersvoorkeuren voor wat betreft dagen en tijden waarop activiteiten plaatsvinden 

worden losgelaten als dat nodig is voor een efficiënt accommodatiegebruik. 
 Ingezet wordt op een optimale clustering van activiteiten teneinde leegstand terug te 

dringen, efficiënter gebruik van accommodaties te realiseren en exploitaties te verbeteren. 
 Ook niet-gemeentelijke accommodaties, zowel maatschappelijk als commercieel, worden 

voor zover mogelijk betrokken bij de herhuisvestingsopgave.
 Om bezuinigingen te realiseren, wordt gekeken naar verhoging van (huur)tarieven zonder 

dat daar per definitie voor alle gebruikersgroepen aanvullende subsidie tegenover staat; 
differentiatie in tarieven wordt hierin meegenomen.

 Nog op te starten of recent gestarte trajecten en projecten die raakvlakken hebben met de 
herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur dienen te worden getoetst aan de 
kaders van deze bestuursopdracht waarbij de planning en of uitvoering van deze projecten 
of trajecten mogelijk iets aangepast zal moeten worden.

 De trajecten ‘Herinrichting sportpark Boshoven’ en Maatschappelijke Accommodatie Weert-
Zuid’ lopen parallel aan deze bestuursopdracht en mogen als gevolg hiervan in 
besluitvorming en uitvoering niet worden vertraagd.

 Participatie wordt op maat toegepast; per fase in het traject worden de rollen en mate van 
betrokkenheid van de verschillende stakeholders in het juiste perspectief geplaatst. Dit 
wordt vertaald naar een beknopte communicatie- en participatienotitie (dynamisch 
document dat gedurende de verschillende fases in het traject verandert).  

 Financieel kader: het financiële kader voor de uitwerking van deze bestuursopdracht is 
vastgelegd in de gemeentebegroting 2022:

o Vanaf 2023 moet er structureel € 300.000,- op de maatschappelijke 
voorzieningenstructuur worden bezuinigd.

o Voor nieuwe accommodaties geldt dat de mogelijkheden moeten worden bekeken 
om deze uit bestaande budgetten te realiseren.

o Aanvullend op het prioriteitenbudget is een reservering gedaan van 3 keer 
€ 150.000,- vanaf 2023 (cumulatief dus € 450.000,-) ten behoeve van 
investeringen die bijdragen aan doelstelling en resultaten zoals beschreven in deze 
bestuursopdracht. 

Projectbeheersing

 Geld: 
Voor de uitvoering van de bestuursopdracht dient in 2022 rekening te worden gehouden met 
kosten voor procesbegeleiding en inhuur van externe expertise. In de begroting voor 2022 is 
hiervoor een prioriteit van € 125.000,- opgenomen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Specialisme Bedrag
Procesbegeleiding € 45.000,-
Inhuur vastgoedspecialist € 30.000,-
Inhuur adviseurs bouwkundig, 
elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en 
duurzaamheid

€ 25.000,-

Inhuur communicatie € 25.000,-

Naast inhuur zullen diverse interne disciplines gedurende de uitvoering van de bestuursopdracht 
aangehaakt worden. Zij zullen vooral worden geconsulteerd op momenten dat dit voor de 
uitvoering van de bestuursopdracht nodig is.

 Organisatie: 
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De projectorganisatie is als volgt opgebouwd:
 Projectwethouder: Tessa Geelen 
 Ambtelijk opdrachtgever: Kees Joosten (concerndirecteur)
 Stuurgroep: Tessa Geelen, Wendy van Eijk, Kees Joosten, Selma van Mensvoort (hoofd afd. 

R&E) en Hans Jansen (hoofd afd. OCSW) en de proces- en projectbegeleider (extern).
 Uitvoering ambtelijk: Proces- en projectbegeleider (extern te werven), Ben van der Aa 

(Senior Adviseur Team vastgoed), Roel Deneer (beleidsadviseur OCSW) 
 Ambtelijke werkgroep: geen vaste werkgroep. Ambtenaren van de verschillende 

vakafdelingen worden geconsulteerd op de momenten dat dit nodig is voor uitvoering van 
de bestuursopdracht. Betrokken afdelingen zijn in ieder geval OCSW, R&E (ruimtelijk beleid 
en vastgoed), Financiën en Communicatie.

 Voor de begeleiding van het participatieve traject wordt overwogen om vanaf stap 3 
(uitgangspunten herijking) in het proces een participatieadviseur (intern of extern) in te 
zetten. 

 Kwaliteit: 
De bestuursopdracht is de opmaat om te komen tot een toekomstbestendige maatschappelijke 
voorzieningenstructuur. Vanuit vastgoedperspectief is de stip op de horizon om te komen tot een 
kernportefeuille van maatschappelijk vastgoed. Vanuit maatschappelijk perspectief is het belangrijk 
dat adequate en betaalbare huisvesting voor maatschappelijke gebruikers geborgd is.   
Het komen tot de nieuw beoogde structuur is een proces van vele jaren. 

Om de kwaliteit van het proces en het beoogde eindresultaat te borgen is het belangrijk om:
 alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen die het proces of beoogde resultaat kunnen 

beïnvloeden. Waar nodig dient te worden bijgestuurd;
 het proces en de (voor)genomen maatregelen periodiek te evalueren en waar nodig bij te 

stellen ten behoeve van het beoogde projectresultaat;
 draagvlak te creëren en behouden bij stakeholders.

 Tijd: 
De planning is globaal onderverdeeld in 4 stappen. Hieronder zijn deze stappen benoemd en is per 
stap aangegeven :

 welke activiteiten hiervan onderdeel uitmaken;
 wat het uiteindelijke resultaat is;
 wie besluit;
 wat de planning/doorlooptijd is.

Stap 1: vaststellen bestuursopdracht herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur

Resultaat: bestuursopdracht
Besluitvorming: raad
Planning: december 2021

Stap 2a: Factor C analyse t.b.v. stap 2b

In beeld brengen stakeholders
 Bepalen positie en betrokkenheid stakeholders in stap 2b (denk aan informeren over 

herijkingsproces, consulteren t.b.v. input inventarisatie, informeren over 
uitkomst/resultaten stap 2b)

Resultaat: Communicatie-/participatienotitie t.b.v. stap 2b
Besluitvorming: stuurgroep
Planning: januari – maart 2022

Stap 2b: inventarisatie en analyse huidig aanbod.
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Activiteiten:
In kaart brengen van:

 huidig aanbod (gemeentelijk/niet-gemeentelijk) en wijze waarop het beheer hiervan 
georganiseerd is;

 aard en omvang van het gebruik / bezetting van het huidig aanbod (gemeentelijk/niet-
gemeentelijk);

 de functionaliteit en mogelijkheden tot aanpassing van de maatschappelijke accommodaties 
in relatie tot de activiteiten die er plaats moeten vinden.

 de technische staat van de gemeentelijke accommodaties conform onderhoudsbeleid dat 
uitgaat van een doelmatig onderhoudsniveau (NEN2767, conditiescore 3) inclusief 
investeringsbegroting voor de komende 20 jaar waarin ook de verduurzamingsopgave is 
meegenomen (DMJOP);

 kosten en baten (exploitatie) van gemeentelijke accommodaties;
 aanpalend beleid dat van invloed is op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

maatschappelijke accommodaties zoals bijvoorbeeld huurprijsbeleid en subsidiebeleid. 

Resultaat: inventarisatie- /analysenota
Besluitvorming: college (ter informatie aan raad)
Planning: januari – juni 2022

Stap 3a: Factor C analyse t.b.v. stap 3b

In beeld brengen stakeholders
 Bepalen positie en betrokkenheid stakeholders in stap 3b 

Resultaat: Communicatie-/participatienotitie stap 3b
Besluitvorming: stuurgroep
Planning: juli – september 2022

Stap 3b: uitgangspunten herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur:

Activiteiten:
Vaststellen van: 

 clustermogelijkheden van activiteiten teneinde te komen tot efficiënter 
accommodatiegebruik en minder accommodaties (kernportefeuille) incl. consequenties voor 
gebruikers;

 accommodaties die vanuit publieke doelen zoals vastgelegd in programma’s en 
gemeentelijk beleid behouden moeten blijven.

 accommodaties die door herschikking van activiteiten aan hun functie onttrokken kunnen 
worden, inclusief een advies over de toekomst van deze accommodaties (herbestemming, 
verkoop of sloop); Bij sloop wordt ook een advies gegeven naar de gewenste invulling.

 de richting m.b.t. tarifering (huur/erfpacht) en subsidiering van accommodaties en/of 
accommodatiegebruikers incl. eventuele differentiatie en de hiermee gepaard gaande 
noodzakelijke beleidswijzigingen. 

 de richting m.b.t. de financiering van de noodzakelijke investeringen in de kernportefeuille 
van maatschappelijk vastgoed.

Resultaat: uitgangspuntennota t.b.v. uitvoeringsplan
Besluitvorming: raad
Planning: juli – december 2022

Stap 4: Accommodatie- /Uitvoeringsplan:

Activiteiten
 Vertaling van vastgestelde uitgangspuntennota naar een concreet accommodatie-

/uitvoeringsplan waarin:
o acties incl. bijbehorende consequenties/maatregelen worden benoemd en in tijd 

uitgezet;
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o per actie wordt bepaald wat de impact incl. participatie- / communicatieplan op 
maat;

o raming van benodigde investeringen en/of te realiseren bezuiniging.

Resultaat: uitvoeringsplan
Besluitvorming: raad
Planning: januari 2023 – juni 2023 (loopt parallel aan proces kadernota /begroting)

 Communicatie: 
Bij de uitvoering van deze bestuursopdracht zijn naast de interne organisatie ook een behoorlijk 
aantal externe stakeholders betrokken waaronder eigenaren, huurders en gebruikers van 
maatschappelijke en commerciële accommodaties. Het totale palet aan stakeholders wordt na 
vaststelling van voorliggende bestuursopdracht in kaart gebracht. In een communicatie- en 
participatienotitie wordt vervolgens beschreven op welke wijze de verschillende stakeholders 
betrokken worden bij de uitvoering van de bestuursopdracht. De  communicatie- en 
participatienotitie is een dynamisch document dat gedurende de verschillende fases in het traject 
verandert. 

Risico’s

Maatschappelijke impact
De herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur is bepalend voor wijze waarop de 
gemeente maatschappelijke activiteiten in de toekomst gaat huisvesten. Zowel voor aanbieders als 
gebruikers van accommodaties zullen er dingen gaan veranderen. Het is belangrijk om bij 
stakeholders draagvlak te creëren en te behouden voor de veranderingen die doorgevoerd 
(moeten) worden. Dit verkleint de kans op weerstand en vertraging van het proces.
 
Relatie met andere projecten en plannen

Voorzieningenplannen
In de periode 2013 t/m 2017 zijn er voorzieningenplannen opgesteld voor kerkdorpen en het 
stedelijk gebied:
- Voorzieningenplan Stramproy 2013
- Voorzieningenplannen Stedelijk gebied Weert 2015-2020
- Voorzieningenplannen Altweerterheide en Swartbroek 2017-2021
De voorzieningenplannen dienen te worden geactualiseerd. Deze actualisatie krijgt invulling middels 
de herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur. 

Subsidiebeleid
In 2017 is het subsidiebeleid voor de laatste keer herzien. Binnen het subsidiebeleid is op 
onderdelen gekozen om niet de huisvesting van activiteiten te subsidiëren, maar 
accommodatieaanbieders die activiteiten huisvesten. In een visie waar niet het aanbod van 
gebouwen, maar juist de huisvesting van activiteiten leidend is, is het subsidiebeleid niet meer op 
alle onderdelen passend. Een herziening van het subsidiebeleid is in dat geval nodig. De ervaring 
leert dat dit een arbeidsintensief traject is dat veel ambtelijke inzet vergt. Als een aanpassing van 
het subsidiebeleid aan de orde is, wordt dit in het uitvoeringsplan opgenomen.

Tarievenbeleid
De gemeente hanteert van oudsher maatschappelijke tarieven voor het gebruik van haar 
maatschappelijke accommodaties. Indien bij de uitwerking van de bestuursopdracht voorstellen 
worden gedaan om marktconforme of kostendekkende tarieven als vertrekpunt te nemen voor de 
verhuur van maatschappelijke accommodaties, zal ook het tarievenbeleid hierop moeten worden 
herzien. Eventuele consequenties die dit heeft voor de gebruikers van de maatschappelijke 
accommodaties moeten daarbij in beeld worden gebracht.

Sportaccommodatiebeleid en Open Club Boshoven
In de raadsvergadering van november 2021 is het sportaccommodatiebeleid door de gemeenteraad 
vastgesteld. In verband met voorliggende bestuursopdracht voor de herijking van de totale 
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maatschappelijke voorzieningenstructuur, zijn in het sportaccommodatiebeleid geen 
investeringsvoorstellen opgenomen. Wel zijn de gewenste ontwikkelingen in het aanbod van 
sportaccommodaties en clustering van sportgebruik in het beleidsdocument beschreven, bezien 
vanuit de ‘sportbril’. Deze ontwikkelingen worden meegenomen in de uitwerking van de 
bestuursopdracht voor de herijking van de maatschappelijke voorzieningen. Het is niet wenselijk 
om alle ontwikkelingen die in het sportaccommodatiebeleid worden voorgesteld ‘on hold’ te zetten 
tot het moment dat de herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur volledig is 
afgerond. Dit geldt specifiek voor de ontwikkelingen op sportpark Boshoven (Open Club Boshoven, 
clustering voetbalverenigingen Laar en Oda en de vernieuwing/renovatie van de sporthal 
Boshoven). Deze ontwikkelingen lopen in besluitvorming en uitvoering parallel door aan de 
herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur.

Maatschappelijke accommodatie Weert-Zuid
In februari 2021 heeft de gemeenteraad besloten tot de bouw van een nieuwe maatschappelijke 
accommodatie in combinatie met woningen in het centrumgebied van Moesel. Deze ontwikkeling 
past binnen de totale gebiedsvisie Keent-Moesel. In de lange aanloop naar dit besluit zijn er 
meerdere varianten onderzocht, afgewogen en aan de raad voorgelegd. Het raadbesluit van 
februari 2021 was in die zin een doorbraak in het project en gaf verenigingen en betrokken burgers 
de al langer gevraagde duidelijkheid over de toekomst van 'hun' maatschappelijke accommodaties. 
Inmiddels wordt er samen met verenigingen en burgers gewerkt aan een concreet programma van 
eisen, waarna het project naar een volgende fase kan worden getild. Ondanks dat de herijking van 
de maatschappelijke voorzieningenstructuur mogelijk tot andere inzichten leidt, is het niet wenselijk 
het in februari 2021 genomen besluit te gaan heroverwegen en daarmee het in gang gezette proces 
te gaan vertragen. 

Nieuwe school Driehoven
Dit project behelst de fysieke samenvoeging en vervanging van de basisscholen De Uitkijktoren en 
Odaschool met aansluiting van een wijkvoorziening (‘t Kwintet) en kinderopvang. Een 
bestuursopdracht voor het project Driehoven moet nog worden vastgesteld. In de planning van 
deze bestuursopdracht dient rekening te worden gehouden met (de afhankelijkheid van) de 
herijking van de voorzieningenstructuur. Dit geldt voornamelijk voor de herhuisvesting van de 
functie van ’t Kwintet. 
Het project Driehoven koerst op besluitvorming over de kredietstelling ter voorbereiding van de 
bouwkundige uitwerking in het 4e kwartaal van 2022. In datzelfde kwartaal is bestuurlijke 
besluitvorming voorzien over de uitgangspunten voor de herijking van de maatschappelijke 
voorzieningenstructuur. Op dat moment wordt dus ook de richting voor de herhuisvesting van ’t 
Kwintet duidelijk. Deze richting kan vervolgens als gegeven worden meegenomen bij de verdere 
bouwkundige uitwerking van het project Driehoven.  

Duurzaamheidsbeleid
Op termijn moeten alle gebouwen in eigendom van de gemeente Weert aardgasloos worden. De 
gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. De verduurzaming van het eigen gemeentelijk en 
maatschappelijk vastgoed moet haalbaar, betaalbaar en financierbaar zijn. Voor de betreffende 
gebouwen dient een tool ontwikkeld te worden waarmee energiebesparende maatregelen 
inzichtelijk kunnen worden gemaakt en gemonitord kunnen worden. Er dient in beeld gebracht te 
worden welke gebouwen verduurzaamd kunnen worden en op welke termijn. Hiervoor moet eerst 
de kernportefeuille in beeld zijn waarna de eerste strategische afwegingen gemaakt kunnen 
worden. De energietransitie biedt ook kansen voor een “nieuwe” wijkgerichte aanpak waarbij 
duurzaamheid wordt gecombineerd met sociaal-maatschappelijke versterking van de buurt. Een 
duurzaam gebouw betekent nog geen duurzame gebruiker. Er zal ook geïnvesteerd moeten worden 
in bewustwording.

Omgevingsvisie Weert
Het traject is gestart om te komen tot een omgevingsvisie voor de gemeente Weert. In de 
omgevingsvisie wordt omschreven wat voor gemeente we in de toekomst graag willen zijn. 
De omgevingsvisie is een doorvertaling van de strategische visie: Werken aan Weert 2030. De 
omgevingsvisie geeft op hoofdlijnen de gewenste ontwikkelingen weer van de omgeving waarin we 
wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Weert is in 2030 de groene thuishaven waar het 
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goed wonen, werken, leven, verblijven is en waarin iedereen mee telt en mee doet. Om dit voor 
elkaar te krijgen moeten we nu al belangrijke keuzes maken. In de Omgevingsvisie zijn deze 
keuzes voor de toekomst beschreven. Voor een goed woon- en leefklimaat is een goed 
voorzieningenniveau van essentieel belang. De keuzes die we gaan maken t.a.v. de 
maatschappelijke voorzieningen heeft zijn impact op de andere onderdelen in de fysieke 
leefomgeving en vice versa. In 2021 wordt naar verwachting het fase 0 document (analyse) 
vastgesteld waarna in 2022 gewerkt wordt aan de opgaven, visie en uitwerkingen op 
gebiedsniveau.

Herontwikkeling Beekstraatkwartier
Sinds maart 2015 exploiteert het bedrijf Cwartier BV het voormalige stadhuis. Cwartier verhuurt 
ruimtes, via flexibele contracten maar tegen marktconforme prijzen, aan een diversiteit van 
gebruikers. Dit is een overgangssituatie die uiteindelijk moet leiden tot een herontwikkeling van het 
gebied. Deze keuze zorgt voorlopig voor een goede invulling van het Beekstraatkwartier. Het draagt 
bij aan de gewenste levendigheid van het gebied en bovendien worden de kosten zoveel mogelijk 
beperkt. De overeenkomst tussen de gemeente en Cwartier loopt tot 1 maart 2025.
Momenteel wordt nagedacht over een definitieve invulling van de locatie. 

Besluit Gemeenteraad 

Format 3: Bestuursopdracht


