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Betreft: uw toekomst visie Groenewoud 
 
 
 
Geachte leden van college en gemeenteraad Weert, 
 
De herstructureringen binnen de wijk Keent & Moesel zijn niet onopgemerkt 
gebleven. Uw Gebiedsvisie Keent & Moesel heeft een duidelijk plan van aanpak voor 
de toekomst van deze mooie wijk, ten gunste van de bewoners en de leefbaarheid 
binnen deze wijk. 
 
Ik heb mij afgelopen jaar, als gevolg van het planvoornemen ‘tijdelijke woningen’ 
zichtbaar en actief ingezet voor onze wijk Groenewoud. (Waarbij meerdere malen 
gebruik is gemaakt van mijn spreekrecht). Tijdens deze periode ben ik tot de 
conclusie gekomen (na heel veel wijkbewoners gesproken te hebben), dat men niet 
meer het gevoel heeft dat het ‘verouderde’ Groenewoud op de kaart staat bij de 
Weerter Politiek. ‘Een bepaalde mate van gelatenheid is helaas merkbaar geworden.’ 
 
Dit heeft mij dan ook aangezet om voor ‘ons Groenewoud’ op te komen. Ten tijden 
van het onderzoek (‘planvoornemen tijdelijke woningen’), en na persoonlijk 
gesproken te hebben met verschillende personen uit de verschillende politieke 
geledingen, is mij duidelijk geworden -  dat u als Gemeenteraad aan zet bent om hier 
daadwerkelijk verandering in aan te brengen.   
 
Mijn concrete vraag aan u is: “Kunt u mij (schriftelijk), en mijn medebewoners van 
de wijk Groenewoud laten weten wat concreet de komende 10 jaar (incl. tijdspad) 
gaat gebeuren op Groenewoud, zowel fysiek (riolering, waterleidingen, 
groenvoorziening en wijkinrichting etc.), als sociaal-maatschappelijk (overlast, ratten 
en veiligheid etc.)?’  
 
Kortom: wat is uw gebiedsvisie voor ‘de Wijk Groenewoud?’ Mocht deze gebiedsvisie 
ontbreken, gaarne een verzoek om dit alsnog te realiseren en mij kenbaar te maken 
(In de opbouw zoals u dit ook voor de wijk Keent & Moesel reeds heeft bewerkstelligd.) 
 
Naar mijn mening zal er een integrale aanpak moet komen, omdat de huidige herstel 
werkzaamheden geen duurzame oplossingen meer bieden. 
 
Wetende dat: kostenaspecten en prioritering door u als argumenten zullen worden 
gebruikt, zal ik u deze argumenten alvast ontnemen.   



 

 
Dat mijn vraag, géén vraag is met een oplossing op korte termijn, is mij zeker 
bekend. Maar een concreet tijdspad (met invulling) en transparantie is erg wenselijk 
om inzicht te verkrijgen in uw gemeentelijke visie voor onze Wijk Groenewoud. 
 
Bij deze verzoek ik dan ook voor een onderbouwt antwoord van uw kant, met 
bijhorend tijdspad. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 

 




