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BRIEF VOOR DE INWONERS VAN DE GEMEENTE WEERT.
Beste inwoners van Weert.

Vandaag 7 november, vindt de raadsbehandeling plaats van de begroting 2019 van de gemeente 
Weert. Die begroting gaat over U! Mensen maken immers een gemeente. Daarom dankt DUS 
Weert u als inwoners van Weert voor uw inzet en betrokkenheid in 2018.

De begrotingsbehandeling is niet voor niets het politieke hoogtepunt van het jaar. Alle plannen 
voor het komend jaar staan erin inclusief alle kosten. Ook de tarieven van de gemeentelijke 
belastingen worden vastgesteld. Alles bij elkaar gaat deze begroting over meer dan 150 miljoen 
euro. Omdat iedereen in Weert te maken krijgt met de gevolgen van deze begroting heeft DUS 
Weert de begroting onder de loep genomen.

Laten we maar met deur in huis vallen: Het coalitieprogramma van WL, CDA, VVD, D66 en 
(voorheen) SP, waarop deze begroting mede is gebaseerd heet Koersen op Verbinding. Die koers 
is, volgens ons, niet in deze begroting terug te vinden. Het is een allegaartje van bestaande 
plannen en nieuwe voornemens zonder samenhang. Kortom, geen heldere koers en al helemaal 
geen verbinding. Welke gemeente willen we zijn. Wat gaan we daarvoor doen. Met wie gaan we 
dat doen? Het blijft vaag in deze begroting. 

Dan het geld. Net als bij u thuis moet het huishoudboekje van de gemeente op orde zijn. Dat is 
volgens DUS Weert niet het geval. Uit het overzicht van inkomsten en uitgaven blijkt dat er een 
overschot is van een schamele 38.000 euro in 2019. Maar.....om die 38.000 euro over te houden 
heeft de gemeente eerst wat spaargeld in het huishoudboekje moeten storten. Dat is geen goed 
teken. Bij een beetje tegenwind in 2019 staat het huishoudboekje op rood!

U heeft het waarschijnlijk gelezen en gehoord. We moeten tussen nu en 2050 allemaal stoppen 
met het gebruik van gas. Zoals het er nu naar uitziet gaat dat ieder gezin extra geld kosten. DUS 
Weert heeft het gemeentebestuur al laten weten dat we ons daarover grote zorgen maken. 
Daarom hebben we het gemeentebestuur op het hart gedrukt om in Weert de noodzakelijke 
maatregelen gefaseerd en betaalbaar in te voeren. Dat houden we in de gaten!

Wat we het meest missen in deze begroting is aandacht voor de wijken en dorpen. Er zijn in 
Weert zestien wijk- en dorpsraden. Deze raden hebben samen met de inwoners van de wijken en 
dorpen en schat aan kennis en ervaring. Zij weten precies wat er leeft en wat er moet gebeuren 
in hun wijk en dorp. 

Uit niets blijkt dat die problemen en wensen worden aangepakt in 2019. De herinrichting van 
het wijkpark Fatima (fase 2019) wordt niet uitgevoerd. Voor herschikking van de 
maatschappelijke voorzieningen in Weert Zuid is geen geld vrijgemaakt. Dat geldt ook voor de 
sociaal culturele component van Kindcentrum Altweerterheide. Voor de revitalisering van 



sportpark Boshoven en voor de verbetering van de openbare ruimte op Altweerterheide is geen 
geld gereserveerd. Zelfs het voortbestaan van de verenigingen op Laar staat op het spel door 
huisvestingsperikelen en subsidiekorting. DUS Weert vindt dat er extra geld moet worden 
vrijgemaakt voor de ontwikkeling van wijken en dorpen.

Het is voor iedereen in Weert van groot belang dat de basisvoorzieningen in de gemeente op 
orde zijn. Voldoende en betaalbare woningen. Veilig over straat kunnen lopen. Schone en goed 
onderhouden wegen, straten en pleinen. Aandacht voor de mensen die het sociaal en financieel 
moeilijk hebben. Een gezellige binnenstad met aantrekkelijke winkels. Goede 
sportvoorzieningen. Een b(l)oeiend cultureel klimaat met aandacht voor heden, verleden en 
toekomst van Weert. DUS Weert zal zich er sterk voor maken dat deze basisvoorzieningen op 
orde blijven. Het zijn voor ons speerpunten van beleid.

Dames en heren. Er is de afgelopen jaren veel gevraagd van de gemeentelijke organisatie. De te 
forse bezuinigingen op het personeel in het verleden hebben hun weerslag gehad op de 
capaciteit en de kwaliteit van de ambtelijke organisatie. DUS Weert spreekt de wens uit dat met 
de uitvoering van Weert in dynamiek de organisatie in alle geledingen op korte termijn in 
rustiger vaarwater komt.

DUS Weert Amendementen.
-De Tering naar de Nering.
-Parkeerterrein Weert West.

DUS Weert Moties.
-Wijken en Dorpen op de rails.
-Onderzoek 30 km binnen de randweg.
-Onderzoek distributie elektrisch vervoer.
-Passantenhaven.
-Draaiend cultureel erfgoed Sint Annamolen Keent.
-Philips van Horne moet blijven.
-Slopen Sint Martinuskerk.

Voorzitter:
Graag willen wij de inwoners, de collega raads & commissieleden, het College, de ambtenaren 
en de griffie, de facilitaire dienst en alle anderen bedanken voor hun bijdrage in welke vorm dan 
ook.

Dank voor uw aandacht!

Fractie DUS Weert.
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AMENDEMENT	
	
	
Onderwerp:	DE	TERING	NAAR	DE	NERING	
	
De	raad	van	de	gemeente	Weert	in	vergadering	bijeen	op	7	november	2018,	
	
Constaterende	dat:	
-	het	exploitatieresultaat	in	de	begroting	2019	fragiel	is;	
-	uit	de	kengetallen	in	de	begroting	blijkt	dat	de	structurele	exploitatieruimte	in	2019	en	2020	
negatief	is;	
-	de	Algemene	Reserve	een	buffer	vormt	voor	financiële	tegenvallers	(BBV-besluit	begroting	en	
verantwoording);	
	
Overwegende	dat:	
-	voor	het	sluitend	maken	van	de	begroting	2019	een	beroep	wordt	gedaan	op	de	Algemene	Reserve;	
-	de	extra	personeelslasten	de	komende	jaren	eveneens	gedekt	worden	uit	de	Algemene	Reserve;	
-	ter	dekking	van	de	prioriteiten	no.	25	tot	en	met	no.	44	de	komende	jaren	tevens	een	beroep	wordt	
gedaan	op	de	Algemene	Reserve;	
-	als	gevolg	van	vele	onzekerheden,	bezuinigingen,	decentralisaties	en	de	herverdeling	van	het	
gemeentefonds	de	mogelijkheid	bestaat	dat	er	een	groter	beroep	op	de	Algemene	Reserve	moet	
worden	gedaan;	
-	uit	de	inventarisatie	van	de	weerstandscapaciteit	blijkt	dat	de	reservepositie	onder	druk	blijft	staan	
vanwege	diverse	open	eind	regelingen;	
-	er	nog	altijd	sprake	is	van	een	risicovolle	grondexploitatiequote,	hetgeen	zijn	weerslag	zal	hebben	
op	de	toekomstige	hoogte	van	de	schulden;	
-	niet	voor	alle	in	de	begroting	voor	het	jaar	2019	voorgestelde	prioriteiten	dekking	is	opgenomen.			
-	niet	alle	vervangingen	(VRI's,	plantsoenen)	in	het	meerjaren	investeringsschema	zijn	opgenomen;	
-	op	basis	van	de	voorliggende	begroting	het	eigen	vermogen	van	de	gemeente	de	komende	jaren	
daalt	van	91.351,-	miljoen	in	2018	naar	82.733,-	miljoen	in	2022;	
-	de	Algemene	Reserve	in	de	periode	1-1-2019	tot	en	met	31-12-2022	daalt	van	30.759.120,-	naar	
25.455.020,-;	
-	een	ruim	sluitende	meerjarenbegroting	en	een	robuuste	Algemene	Reserve	van	groot	belang	zijn	
om	tegenvallers	op	te	vangen;	
-	het	daarom	wenselijk	is	om	terughoudend	om	te	gaan	met	uitgaven	voor	nieuw	beleid	die	niet	strikt	
noodzakelijk	zijn	en/of	die	niet	behoren	tot	de	kerntaken	van	de	gemeente;	
-	de	raad	daarom	op	basis	van	uitgewerkte	raadsvoorstellen	een	afgewogen	besluit	moet	kunnen	
nemen	inzake	de	prioriteiten	25	tot	en	met	44;	
	
Wijzigt	de	begroting	2019	als	volgt:	
Maakt	de	prioriteiten	25	tot	en	met	44	vetgedrukt	zodat	ter	zake	raadsvoorstellen	aan	de	raad	
worden	voorgelegd.	
	
En	gaat	over	tot	de	orde	van	de	dag,	
	
Fractie	DUS	Weert,	
	
	

	



	
	

	
	

AMENDEMENT	
	
	
	
Onderwerp:	PARKEERTERREIN	WEERT	WEST/DENNENOORD	
	
De	raad	van	de	gemeente	Weert	in	vergadering	bijeen	op	7	november	2018,	
	
Overwegende	dat:	

- de	raad	op	29	maart	2017	krediet	beschikbaar	heeft	gesteld	voor	de	herinrichting	van	
het	openbaar	gebied	Weert-west,	omgeving	Lichtenberg,	op	basis	van	een	voorlopige	
inrichtingsschets;	

- het	definitieve	inrichtingsplan	op	24	oktober	2018	in	de	raadscommissie	Ruimte	&	
Economie	is	besproken	in	het	kader	van	het	raadsvoorstel	over	de	herinrichting	van	
het	openbaar	gebied	Weert-west,	omgeving	Lichtenberg;	

- in	dit	definitieve	inrichtingsplan	het	parkeerterrein	bij	Dennenoord	niet	is	opgenomen;	
- de	kosten	voor	de	aanleg	van	dit	parkeerterrein	wel	zijn	opgenomen	in	de	begroting	

2019	als	prioriteit	13,	parkeerterrein	Weert-West;		
- de	raad	op	basis	van	een	uitgewerkt	raadsvoorstel	een	afgewogen	besluit	moet	

kunnen	nemen	over	deze	investering	van	350.000	euro;	
	
	
Wijzigt	de	begroting	2019	als	volgt:		
Maakt	prioriteit	13	vetgedrukt	zodat	deze	prioriteit	als	raadsvoorstel	aan	de	raad	wordt	
voorgelegd.	
	
	
En	gaat	over	tot	de	orde	van	de	dag,	
	
	
Fractie	DUS	Weert,	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

MOTIE	
	
	
Onderwerp:	WIJKEN	EN	DORPEN	OP	DE	RAILS	
	
	
De	raad	van	de	gemeente	Weert	in	vergadering	bijeen	op	7	november	2018,	
	
Overwegende	dat:		
-Weert	hecht	aan	samenwerking	op	alle	niveaus;	
-Wijk-	en	dorpsraden	een	belangrijke	schakel	vormen	in	de	verbinding	tussen	overheid	en	
burger;	
-De	leefbaarheid	in	wijken	en	dorpen	onder	druk	staat;	
	
-In	de	begroting	2019	de	volgende	prioriteiten	zijn	opgenomen	die	een	directe	relatie	
hebben	met	een	wijk	of	dorp:	
-herinrichting	wijkpark	Fatima	(betreft	fase	2019)/4;	
-herschikking	maatschappelijke	voorzieningen	Weert-Zuid/6;	
-sociaal	culturele	component	Kindcentrum	Altweerterheide/7;	
-revitalisering	sportpark	Boshoven/12;	
-opwaardering	openbare	ruimte	Altweerterheide/14;	
	
-Voor	geen	van	deze	prioriteiten	in	2019	financiële	middelen	zijn	opgenomen;	
	
Constaterende	dat:	
-Er	bij	de	Nederlandse	en	Vlaamse	overheid	het	voornemen	bestaat	om	de	spoorlijn	
Antwerpen-Hamont-Weert	geschikt	te	maken	voor	frequent	gebruik;	
-Er	in	de	begroting	2019	bij	prioriteit	3	een	investeringsbedrag	is	opgenomen	van	2	miljoen	
euro	als	gemeentelijke	bijdrage	aan	de	elektrificatie	van	deze	spoorlijn;	
-De	jaarlasten	van	deze	investering	vanaf	2019	structureel	65.000	euro	bedragen;	
-Er	op	dit	moment	geen	concreet	zicht	is	op	het	tijdpad	van	realisatie	van	deze	spoorlijn	en	
daarmee	het	tijdstip	van	de	aanwending	van	het	door	de	gemeente	Weert	gereserveerde	
bedrag	van	2	miljoen	euro;	
	
Draagt	het	College	op:	
-Om	te	onderzoeken	of,	en	zo	ja	op	welke	wijze,	het	mogelijk	is	om	het	bedrag	genoemd	bij	
prioriteit	3	geheel	of	gedeeltelijk	in	te	zetten	voor	de	prioriteiten	in	wijken	en	dorpen	die	zijn	
genoemd	in	de	overwegingen.		
-Daarbij	de	betrokken	wijk-	en	dorpsraden	te	consulteren.		
-De	raad	uiterlijk	bij	de	presentatie	van	de	Kadernota	2020	te	berichten	en	zo	nodig	een	
voorstel	te	doen.	
	
En	gaat	over	tot	de	orde	van	de	dag,	
	
Fractie	DUS	Weert.	



	
	
 
 

MOTIE	
	
 
 
 
Onderwerp:		ONDERZOEK	SNELHEID	30	KM	BINNEN	DE	RANDWEG	
	
De	raad	van	de	gemeente	Weert	in	vergadering	bijeen	op	7	november	2018,	
	
Overwegende	dat:	
-	er	in	Weert	een	groot	aantal	wegen	binnen	de	randweg	al	30	km-zone	zijn;	
-	dit	zich	niet	alleen	uitstrekt	tot	woonerven,	maar	ook	doorgaande	wegen	tot	de	30	km	zone	
behoren;	
-	in	het	kader	van	veiligheid	en	milieu	een	beperking	van	de	snelheid	een	positief	effect	heeft	
zowel	op	veiligheid	als	milieu;	
-	het	zoveel	mogelijk	terugdringen	van	fijnstof	in	het	kader	van	de	volksgezondheid	een	
belangrijk	issue	is,	
	
Draagt	het	College	op:	
-	om	een	onderzoek	uit	te	voeren	naar	de	mogelijkheid	om	op	alle	wegen	binnen	de	randweg	
een	snelheid	in	te	voeren	van	30	km	per	uur	en	dit	onderzoek	met	een	voorstel	aan	de	raad	
voor	te	leggen	voor	juli	2019.	
	
En	gaat	over	tot	de	orde	van	de	dag,	
	
Fractie	DUS	Weert	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

MOTIE	
	
 
 
Onderwerp:		distributie	middels	elektrisch	vervoer	in	binnenstad	
	
De	raad	van	de	gemeente	Weert	in	vergadering	bijeen	op	7	november	2018,	
	
Overwegende	dat:	
-	de	binnenstad	van	Weert	tot	12	uur	toegankelijk	is	voor	gemotoriseerd	vervoer;	
-	vele	voertuigen	dieselmotoren	hebben	en	schadelijke	stoffen	uitstoten;	
-	deze	voertuigen	veelvuldig	stationair	draaiend	geparkeerd	staan;	
-	milieu	en	duurzaamheid	hoog	op	de	agenda	van	de	gemeente	Weert	staan;	
-	fijnstof	een	sluipmoordenaar	is;	
-	er	€100.000	als	prioriteit	is	opgevoerd	voor	Citymarketing,	
	
Draagt	het	College	op	om:	

• in	overleg	met	centrummanagement	en	de	ondernemers	van	de	binnenstad	een	
onderzoek	te	doen	naar	het	realiseren	van	de	bevoorrading	van	de	binnenstad	met	
elektrische	voertuigen	en	de	onderzoeken	en	praktijkvoorbeelden	elders	in	het	land	
hierin	mee	te	nemen;	

• de	kosten	van	dit	onderzoek	te	dekken	uit	het	budget	voor	citymarketing;	
• de	raad	een	voorstel	voor	te	leggen	bij	de	Kadernota	2020.	

	

Arnhem:	
https://www.gelderlander.nl/arnhem/onderzoek-moet-leiden-tot-andere-bevoorrading-
winkels-in-arnhemse-binnenstad~a9545b44/	
	
Zutphen:	
https://www.destentor.nl/nieuws/elektrische-bevoorrading-zutphens-centrum-loopt-als-
een-trein~a58086e9/	
https://www.ad.nl/zutphen/elektrische-bevoorrading-zutphens-centrum-loopt-als-een-
trein~a58086e9/	
	
En	gaat	over	tot	de	orde	van	de	dag,	
	
Fractie	DUS	Weert	
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

MOTIE	
	
 
Onderwerp:	PASSANTENHAVEN	
	
De	raad	van	de	gemeente	Weert	in	vergadering	bijeen	op	7	november	2018,	
	
Constaterende	dat:	
-	de	inkomsten	van	de	passantenhaven	al	jaren	dalen,	mede	omdat	steeds	minder	vaartuigen	
de	passantenhaven	bezoeken;	
-	er	geen	controle	is	op	wie	wel	of	niet	betaalt;	
-	de	aanblik	van	dit	stukje	Weert	triest	is	vanwege	het	ontbreken	van	een	sfeervolle	
inrichting,	
	
Van	mening	zijnde	dat:	
-	opwaardering	van	dit	gebied	in	ieder	geval	bijdraagt	aan	een	“warm	welkom	in	Weert”;	
-	het	gratis	maken	van	de	voorziening	mee	kan	spelen	in	de	afweging	om	al	dan	niet	koers	te	
zetten	naar	Weert;	
-	de	toiletvoorziening	kan	worden	gebruikt	als	openbaar	toilet	(passend	bij	de	aangenomen	
motie	van	26	september	2018),	
	
Draagt	het	college	op:	
-om	de	raad	uiterlijk	in	de	raadsvergadering	van	maart	2019	een	voorstel	voor	te	leggen	om	
de	voorzieningen	voor	het	gebruik	van	de	passantenhaven	gratis	te	maken	en	de	financiële	
gevolgen	daarvan	te	betrekken	bij	de	Kadernota	2020.	
	
	
En	gaat	over	tot	de	orde	van	de	dag,	
	
	
	
Fractie	DUS	Weert	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

MOTIE	
	
	
	
Onderwerp:	DRAAIEND	CULTUREEL	ERFGOED	SINT	ANNAMOLEN	KEENT.	
	
De	raad	van	de	gemeente	Weert	in	vergadering	bijeen	op	7	november	2018,	
	
Overwegende	dat:	
-	Weert	erfgoed	en	archeologie	expliciet	onder	de	aandacht	wil	brengen	van	inwoners	en	
toeristen;	
-	Weert	dit	wil	doen	met	activiteiten	die	typerend	zijn	voor	de	identiteit	van	Weert;	
-	Weert	een	molenrijke	gemeente	is;	
-	molens	meerwaarde	geven	aan	het	gebied	waarin	ze	staan;	
-	de	Molenstichting	Weerterland	de	vier	gemeentelijke	windmolens	beheert;	
-	daarmee	dit	cultureel	erfgoed	behouden	blijft;	
-	de	Sint	Annamolen	in	de	wijk	Keent	een	monumentale	beltkorenmolen	is	met	een	actief	
vrijwilligersteam	en	tal	van	activiteiten;	
-	de	molen	tevens	ter	beschikking	wordt	gesteld	voor	tal	van	maatschappelijke,	culturele	en	
educatieve	activiteiten;	
-	het	daarom	van	belang	is	dat	het	voorzieningenniveau	in	en	rond	de	molen	op	peil	blijft;	
-	er	ten	behoeve	van	genoemde	activiteiten	een	verzoek	is	gedaan	tot	de	aanleg	van	een	
internet	aansluiting	in	de	molen;	
-	de	eenmalige	lasten	voor	deze	voorziening	circa	1200	euro	bedragen	en	de	structurele	
lasten	circa	950	euro	per	jaar;	
	
Draagt	het	College:	
-	op	om	in	de	Sint	Annamolen	Keent	een	internet	aansluiting	aan	te	leggen	en	de	incidentele	
en	structurele	lasten	te	dekken	binnen	programma	5	cultuur	en	erfgoed.	
	
En	gaat	over	tot	de	orde	van	de	dag,	
	
Fractie	DUS	Weert,	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



	
	

MOTIE	
	
	
	
Onderwerp:		PHILIPS	VAN	HORNE	MOET	BLIJVEN	
	
De	raad	van	de	gemeente	Weert	in	vergadering	bijeen	op	7	november	2018,	
	
Overwegende	dat:	
-	Weert	in	2018	het	Van	Horne	jaar	viert;	
-	Vanuit	de	bevolking	dit	initiatief	is	omarmd;	
-	Mede	daardoor	het	besef	is	gegroeid	dat	de	Van	Horne	dynastie	van	essentieel	belang	is	
geweest	voor	de	identiteit	en	stadswording	van	Weert;	
-	Is	gebleken	dat	met	de	viering	van	het	Van	Horne	jaar	een	stevig	fundament	is	gelegd	voor	
de	verdere	ontwikkeling	van	Weert	tot	Van	Horne	Stad.	
	
Draagt	het	College	op:	
-	om	ook	na	2018	in	te	zetten	op	een	verdere	ontwikkeling	van	Weert	tot	Van	Horne	Stad	en	
om	de	leuze	-Weert	Van	Horne	Stad-	structureel	te	blijven	gebruiken	bij	de	interne	en	
externe	communicatie	van	de	gemeente.	
	
En	gaat	over	tot	de	orde	van	de	dag,	
	
	
Fractie	DUS	Weert,	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



	
	

MOTIE	
 
 
 
Onderwerp:	SLOOP	SINT	MARTINUSKERK.	
	
De	raad	van	de	gemeente	Weert	in	vergadering	bijeen	op	7	november	2018,	
	
Overwegende	dat:	

- Uit	onderzoek	blijkt	dat	er	in	Weert	acute	behoefte	is	aan	betaalbare	woningen.	
- Uit	dit	onderzoek	tevens	blijkt	dat	men	bij	voorkeur	in	het	centrum,	dicht	bij	alle	

voorzieningen,	wil	wonen.	
- Uit	een	landelijk	onderzoek	blijkt	dat	het	kerkbezoek	in	snel	tempo	afneemt.	
- Dit	ook	in	Weert	leidt	tot	leegstand	van	kerkgebouwen.	
- Het	herbestemmen	van	kerken	een	dure	aangelegenheid	is.	
- De	Sint	Martinuskerk	waarschijnlijk	binnen	afzienbare	tijd	leeg	komt	te	staan.	
- Er	thans	behoefte	is	aan	woningbouw	in	het	centrum	van	Weert.	
- Het	daarom	gerechtvaardigd	is	om	de	Sint	Martinuskerk	te	slopen	teneinde	op	deze	

plaats	woningbouw	toe	te	staan.	
- De	Sint	Martinuskerk	een	Rijksmonument	is.	
- Weert	een	slagvaardige	gemeente	is	als	het	gaat	om	het	slopen	van	monumenten,		

beeldbepalende	en	karakteristieke	gebouwen	alsmede	stads-	en	dorpsgezichten.	
- De	recente	sloop	van	het	Landbouwbelang	en	het	niet	terugplaatsen	van	de	laad-	en	

loskraan	daarvan	aansprekende	voorbeelden	zijn.	
- In	de	directe	omgeving	van	de	huidige	Sint	Martinuskerk	een	kunstwerk	zal	worden	

geplaatst	als	herinnering	aan	dit	Rijksmonument.	
- U	nu	waarschijnlijk/hopelijk	denkt:	'Dat	kun	je	toch	niet	maken!'	

	
Draagt	het	College	op:	

- Om	deze	gedachte	(dat	kun	je	toch	niet	maken!)	in	principe	te	laten	gelden	bij	alle	
(voorgenomen)	plannen	tot	sloop	van	monumentale	en	karakteristieke	gebouwen,	
nu	en	in	de	toekomst.	

	
En	gaat	over	tot	de	orde	van	de	dag,	
	
Fractie	DUS	Weert,	
 


