
Microbar VOF 

Spreekrecht Raadsvergadering 17 april 2019 m.b.t. bestuursopdracht herziening maatschappelijke 

voorzieningen Weert-Zuid. 

 

Geachte leden van de Raad, geacht College, 

 

Vandaag wordt een nieuwe stap gezet in de herschikking van de maatschappelijke voorzieningen in 

Weert-Zuid.  

Er is een opdracht aan het College geformuleerd waarmee,  vanuit een breed perspectief, een 

nieuwe overweging gemaakt zal worden om te komen tot een voorkeursscenario voor een 

herverdeling, besluitvorming en vervolgens realisatie van deze herschikking. 

De aanpak in de bestuursopdracht is breed, erg breed. Naast de herschikking van de 

maatschappelijke voorzieningen wordt er ook een relatie gelegd met de woningopgave in Weert-Zuid 

en de actualisering van de beleidsvisie op de binnensportaccommodaties. Een relatief langlopend 

proces ligt in het verschiet. 

Omwille van de continuïteit van het bedrijf, en de borging van de maatschappelijke functie van de 

Microbar, willen wij u vragen het proces m.b.t. de Microbar los te koppelen van de overall 

herschikking van maatschappelijke voorzieningen. Ons inziens is dit mogelijk binnen de huidige 

bestuursopdracht. Het perspectief voor de Microbar is immers onder paragraaf 1.3.b apart als 

beoogd resultaat geformuleerd. 

 

De Micro is een begrip. 

De Microbar is een begrip in Weert-Zuid. Liefkozend wordt gesproken over “De Micro”. 

Frequente en minder frequente bezoekers, de directe omgeving en de verder weg gelegen gedeeltes 

van de wijk, verenigingen, gebruikers van De Stegel: iedereen kent de Micro en onderschrijft het 

maatschappelijk belang van een horecagelegenheid als de onze. De inloop, de ontmoetingsfunctie, 

het faciliteren van buurt- en wijkgerichte activiteiten: de Micro staat er voor klaar. 

Dit was voor ons ook de reden een actieve bijdrage te leveren aan de Participatiegroep “Hart van 

Moesel” en het project om het complex aan de Nassaulaan 5 om te zetten naar een nieuwe 

maatschappelijke accommodatie met grote zaal voor Weert-Zuid. 

 

Sociaal bewogen, ondernemerschap en maatschappelijke functie. 

Wij zijn een onderneming. Op winst gericht. Het bedrijfsresultaat en de cashflow zijn positief. Vanuit 

sociale bewogenheid realiseren wij met ondernemerschap daarenboven ook diverse 

maatschappelijke functies. Daarmee speelt De Microbar ook een rol bij de realisatie van de sociale 

beleidsdoelstellingen van de gemeente. 

Een buurtcafé draagt bij aan sociale cohesie, aan het sociale weefsel in de wijk. Het is een 

maatschappelijke accommodatie, maar daarmee is het nog geen maatschappelijke voorziening in die 

zin dat de gemeente Weert er verantwoordelijk voor zou moeten zijn. 



In onze visie is een professionele bedrijfsmatige aanpak, ondernemerschap, een absolute 

voorwaarde om een maatschappelijke accommodatie met succes en op eigen kracht te kunnen 

exploiteren.  

 

De tijd dringt, ondernemers moeten kunnen ondernemen. 

De Microbar is momenteel in een vacuüm terecht gekomen. Er is geen perspectief anders dan een 

tijdspad richting een besluit omtrent de herverdeling dat in de zomer van 2020 genomen wordt, en 

vervolgens nog gerealiseerd moet worden. 

Voor ons is opnieuw een seizoen met een onzeker perspectief een grote belemmering. Wij willen 

graag de noodzakelijke investeringen doen, maar wij kunnen nu niet de juiste afweging maken.  

Daarom doen wij een appèl aan u om de maatschappelijke functie van de Microbar als horeca 

onderneming op de huidige plek te erkennen. Laat de Microbar de Microbar blijven. Geef ons de 

kans om onze plek in het palet van maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid in te nemen.  

Al eerder hebben wij bij diverse gelegenheden aangegeven de Microbar en eventueel De Stegel te 

willen kopen. Ons verzoek om in gesprek te gaan over de aankoop van het pand staat nog steeds. 

 

 

 


