Aan : Gemeente Weert t.a.v. wethouder mevr. Tessa Geelen, alle raadsleden
Geachte wethouder, geachte raadsleden.
Weert 05-03-2019
In het kader van de herschikking gemeenschap voorzieningen, in het bijzonder het Kwintet op
Boshoven, hecht de wijkraad er aan om naar aanleiding van de recente voorlichtingsavonden het
volgende op te merken.
Zoals bekend verondersteld mag worden is een niet onbelangrijk deel van de wijkraad, maar niet de
meerderheid, van mening dat het B&W besluit dat aan de raadscommissie Samenleving & Inwoners
is voorgelegd, gebaseerd op het Spirato rapport., niet volledig is.
Naar onze bescheiden mening zou ook de optie van een commerciële en para commerciële
samenwerking met het bestaande zalen centrum, voorheen ook het gemeenschapshuis, aan de
raadscommissie c.q. raad ter beoordeling moeten worden voorgelegd.
De optie die nu ter beoordeling aan de raadscommissie is voorgelegd is mogelijk wel een oplossing
voor de vervanging van het Kwintet, en ook een oplossing voor leegstaande school vierkante meters
en zeker een oplossing voor de uitbreiding van parkeerfaciliteiten van het winkel hart van Boshoven,
maar zeker geen oplossing voor de toenemende overlast die de bewoners rondom het
schoolcomplex aan de Annendaal de komende zeven jaar, en mogelijk nog langer zullen ervaren.
Indien op 13 maart blijkt dat de raad van de gemeente Weert kiest voor de optie Annendaal, dan is
de wijkraad van mening dat er voor de bewoners van het woonerf een onredelijk grote wissel op
hun woongenot wordt gelegd.
Om te voorkomen dat dit gaat plaatsvinden, stelt de wijkraad voor om dan aan de kant van de Burght
ter hoogte van de huidige bushalte een ontsluiting te maken met het schoolperceel om zodoende de
parkeercapaciteit op het schoolperceel te vergroten en de overlast van extra verkeer op het woonerf
te minimaliseren.
We realiseren ons dat dit verkeerstechnisch geen ideale situatie oplevert, maar geven hieraan de
voorkeur boven het belasten van het woonerf.
Om geen misverstanden te laten bestaan, de wijkraad heeft met grote regelmaat tijdens het
onderzoek van Spirato benadrukt dat de bewoners van beide schoollocaties moesten worden
betrokken bij de locatie keuze, maar helaas heeft de onderzoeker hier geen gevolg aan gegeven. De
wijkraad was en is van mening dat het in het gevolgde traject van onderzoek door een betaalde partij
niet op hun weg ligt om in dit proces zelf het onderzoek te doen.
Het resultaat is dat de bewoners in een dermate late fase in het proces geïnformeerd zijn dat ze zich
daardoor overvallen voelen.
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