
 

 
 
 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
Van de gemeente Weert 
Ter attentie van 

Postbus 950 
6000 AZ Weert 
 
 
 
 
Betreft: Subsidieaanvraag Punt Welzijn t.b.v. sociaal programma gebiedsontwikkeling 
Keent en Moesel 2023 
 
 
Weert, 25 januari 2023 
 
 
Geacht college, 
 
Middels deze brief dien ik een aanvraag in, tot het verlenen van een subsidie voor het kalenderjaar 
2023. Deze aanvraag heeft betrekking op de inzet van Buurtwerk en Gezonde leefstijl in Keent en 
Moesel, door stichting Punt Welzijn in Weert.  
 
Buurtwerk en Gezonde leefstijl Keent en Moesel: 
In het kader van de gebiedsvisie Keent en Moesel heeft Punt Welzijn samen met Wonen Limburg en 
Gemeente Weert een sociaal programma gebiedsontwikkeling geschreven. Op dit moment wordt er 
vanuit de reguliere uren Buurtwerk inzet gepleegd voor uitvoeren van de acties die in het sociaal 
programma gebiedsontwikkeling omschreven staan. Deze uren zijn niet toereikend om alle acties, in 
het sociaal programma, uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt er in het programma gesproken over 
het realiseren van meer beweegaanbod.  
 
Werkzaamheden Punt Welzijn sociaal programma gebiedsontwikkeling: 
 

Inzet vanuit reguliere uren Buurtwerk Inzet vanuit aanvullende subsidieaanvraag 
Keent/Moesel centraal  

Ondersteunen bestaande activiteiten 
(wijkwandeling, picknick, 
verbroederingsmaaltijd, nieuwjaarslunch 
Moesel) 

Actief inzetten op ontmoetingsplekken en 
ondersteunen bestaande activiteiten. 
(wijkwandeling, picknick, 
verbroederingsmaaltijd, nieuwjaarslunch 
Moesel) 

Ondersteunen nieuwe initiatieven die door 
mensen worden aangedragen (niet actief in 
Keent) 
Ondersteunen reeds lopende initiatieven in 
Moesel (Veldje brede school Moesel, 
Burgerinitiatief Kavel Microhal) 

Actief in gesprek met bewoners om de talenten 
op te halen in de wijk Keent en Moesel en met 
inwoners samen kijken wat er opgepakt kan 
worden.  

 
 



  

 

 
 

Voorzitter Groot Keent Overleg 
Verbindingen Moesel 

Procesbegeleiding GKO, zodat de groep ook kan 
blijven groeien en slimme verbindingen onder 
elkaar blijft maken.  
Verbinden van organisaties/ activiteiten 
initiatieven, in de wijk Moesel. 

2 dagdelen bij KMC 4 dagdelen bij KMC 

Legt sporadisch verbindingen bij verschillende 
communicatiemiddelen 

Legt regelmatig verbindingen en neemt een 
actieve houding aan om samen te kijken met 
partners hoe die gebruikt kunnen worden 

Project ‘vitaal in de wijk’ kunnen we op afstand 
ondersteunen 

Aanjagen project ‘vitaal in de wijk’ proces 
aanjagen en ondersteunen waarbij studenten in 
de wijk een ontmoetingsruimte gaan runnen.  

Geen extra inzet op kansongelijkheid Buurtwerker kan inzetten op meer diversiteit in 
het Keenter Hart. Kan project zoals ‘de rijke 
schooldag’ ondersteunen.  
Meer inzet op diversiteit bij de activiteiten in de 
wijken. 

 Behoefte onderzoek bewegen, i.r.t. 
beweegaanbod voor ouderen. Realiseren van 
beweegmoment voor ouderen (bijv. Bewegen 
op Maat of Goldensports) 

 
Vanaf februari 2023 kunnen de uren worden ingezet.  
 
Financieel:  
Op basis van bovenstaande overwegingen vragen we u onderstaande subsidie beschikbaar te 
stellen.  

Wat (vanaf februari 2023 t/m december 2023) Kosten (uurprijs -> €62.94) 
Inzet Buurtwerk  €34.920,- 

Inzet Gezonde leefstijl (bewegen) €10.000,- 

Activiteitengeld  €5.000,- 

Totaal  €49.920,- 

 
 
Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zien wij uw positieve reactie met 
belangstelling tegemoet.  
  
Met vriendelijke groeten,  

Manager Punt Welzijn  




