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In de lift: de groei van een stad met een dorpsidentiteit

De magische grens is bereikt, 50.000 inwoners telt onze mooie stad momenteel! Dat zijn 50.000
inwoners die wij als raad en bestuur mogen vertegenwoordigen. We zitten in de lift als gemeente,
niet alleen met onze inwoners maar ook met onze ambities. De raad en het college zijn voortvarend
aan de slag gegaan met het opgestelde raadsprogramma: er is gestart met de bouw van nieuwe
woningen, onder andere op de Werthaboulevard en op Leuken, er is ruime aandacht voor
duurzaamheid en biodiversiteit, de renovatie van het Jacob van Horne Museum is in volle gang,
investering in scholen en onderwijs zijn in uitvoering, we betrekken onze jongeren actief bij de
gemeente en zetten vol in op de aanpak en preventie van armoede. En dat is slechts een greep uit de
vele projecten waarmee wij bezig zijn.
De fractie van Weert Lokaal heeft de eerste kadernota van deze raadsperiode met interesse gelezen
en uitvoerig besproken. Onze aanvullingen, suggesties en kritische noten willen wij graag met u
delen.
Openbare orde en veiligheid
Bij een stad die groeit is ruime aandacht nodig voor openbare orde en veiligheid. Belangrijk dus dat
wij luisteren naar de oproep van onze handhavers. Bij de brandweer heeft men aan de bel getrokken
bij de Midden-Limburgse gemeenten: er zijn simpelweg te weinig mensen die overdag bij een
calamiteit alles uit hun handen kunnen laten vallen en ondersteuning kunnen bieden. Daarbij werken
mensen lang niet altijd in hun eigen gemeente, wat ook nadelig werkt. Gemeentes wordt gevraagd
hier actief over na te denken en te komen met voorstellen. Weert Lokaal stelt voor om te beginnen
met onze eigen organisatie: kijk of er binnen de gemeente medewerkers zijn die ook bij de
brandweer zouden willen werken, en hun gemeentelijke werkzaamheden kunnen uitvoeren op
locatie van de brandweer. Dit zou ook een onderdeel kunnen worden van vacature- en
sollicitatieprocedures.
De laatste maanden staat Weert ook op het gebied van evenementen vaak in het nieuws. Er worden
fantastische evenementen georganiseerd in Weert, denk aan de Boels Ladies Tour, de Sterkste Man
wedstrijd en het EK Triatlon. Maar helaas lezen we ook steeds vaker over evenementen die het niet
halen. Tot grote teleurstelling en ja soms ook verontwaardiging van onze inwoners. Veelal zijn dit
evenementen die graag en goed bezocht worden maar waarvan de organisatie niet meer aan alle
regels, kosten en eisen kan voldoen die een huidige maatschappij verlangt. Weert Lokaal wil graag
dat er meer duidelijkheid komt in de melding en aanvraag voor vergunningen, op een meer
gestructureerde en overzichtelijke wijze.
Motie

Meldingen en vergunningaanvragen evenementen

Verkeer, vervoer en waterstaat
We kunnen er kort over zijn: een stad die groeit moet goed bereikbaar zijn over weg, water en spoor.
Dus wij blijven ons inzetten voor een verbreding van de A2, en voor het realiseren van een spoorlijn
voor personenvervoer tussen Weert en Antwerpen. Die lobby gaat onverminderd verder. De focus
die wij daarnaast voor Weert hebben ligt op onze ringbanen waar in de Kadernota 2020 het
aandachtspunt ligt op een aantal oversteken. Weert Lokaal mist er hier een, en dat is volgens ons
nou nét een van de belangrijkste: de oversteek bij Boshoven, de Ringbaan-Noord met de St. Lucia
straat – de Burcht en de Gouverneurlaan. Onlangs hebben wij nog aandacht gevraagd voor de

verkeerssituatie op de St. Luciastraat, en heeft het college ook aangegeven hiermee aan de slag te
zullen gaan. Hier valt voor ons ook de oversteek bij de Ringbaan onder, waar vaker aangegeven
wordt dat de stoplichten niet prettig afgesteld staan, de oversteekmogelijkheid aan twee zijdes voor
verwarring zorgt, en de oversteek zonder stoplichten iets verderop, hoewel door sommigen ervaren
als gemakkelijk, toch ook voor gevaarlijke situaties zorgt. Graag willen wij het college vragen deze
oversteek prioriteit te geven.
Motie

Prioriteit oversteek St. Luciastraat

Als we het dan toch over verkeer hebben, dan willen wij ook het ook graag hebben over de promotie
van duurzaam rijden. Bij de parkeerinrichtingsplannen die deze raad de afgelopen maanden heeft
goedgekeurd zit er steevast ook een onderdeel voor oplaadpalen voor zowel auto’s als e-bikes. Wij
zijn voorstander hiervan, dit is een ontwikkeling die groeit, niet alleen in Nederland maar in heel
Europa, en hier moeten wij in Weert ook op blijven anticiperen. Volgens de website
www.oplaadpunten.nl beschikt Weert momenteel over 39 oplaadpunten. Is dit aantal correct? Is
bekend hoe het verloop van het gebruik van deze laadpalen is? Wij vinden het belangrijk dat wij niet
alleen zorgen voor laadpalen, maar ook dat we voor bekendheid zorgen. Zo is op de website van de
gemeente Weert zelf niks te vinden over de locatie en beschikbaarheid van laadpalen. Als we ze
plaatsen, dan moeten we ze ook actief promoten en inzichtelijk maken waar ze staan.
Motie

Laadpalen

Economische zaken en promotie
Wij vinden samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme, cultuur, economie en mobiliteit
tussen onze buurgemeenten en landen belangrijk, daar moeten wij als Weert op kunnen meeliften.
Maar als we er geld voor uittrekken, dan moeten we er ook concrete plannen voor hebben. Zo is een
werkbudget voor de samenwerking in grensgebied de Kempen prima, maar zouden wij ook graag
concreet vernemen wat we ermee doen. Weert Lokaal roept op om deze samenwerking te promoten
om de band tussen de gemeenten ook voor de inwoners zichtbaar te maken. Weert en de vele
activiteiten die hier georganiseerd worden verdienen het om meer in de spotlight gezet te worden!
Daarbij vinden wij het ook zinvol om een evaluatie in te plannen om zo de voortgang te bewaken.
Een meer zichtbaar onderdeel van de promotie van Weert zijn de entrees van onze stad. Met name
de stadspolen Stadspark-Kasteelsingel en Stationsstraat-Langpoort. Ondanks dat het plan voor een
Singelvisie voor Weert het niet gehaald heeft in de vorige cyclus, blijft Weert Lokaal van mening dat
hier wél aandacht voor moet zijn. Wij dienen de motie van de VVD over de stadspolen dan ook mee
in.
De heffing van de toeristenbelasting in Weert wordt jaarlijks met een vast percentage verhoogd. Het
komt bij de toerist wat vreemd over als deze een bedrag op de factuur ziet staan van € 1,99. Een prijs
die men in de supermarkt verwacht. In de praktijk worden deze bedragen afgerond naar boven.
Waarom rond de gemeente Weert deze prijzen niet zelf af naar boven en stort de opbrengst hiervan
in een cultuurhistorisch fonds. Op dit fonds komen wij verderop nog eens terug.
Motie Toeristenbelasting

De gemeente mag wat Weert Lokaal betreft ook op economisch vlak kijken naar nieuwe lucratieve
mogelijkheden. Zo kan het verstrekken van leningen via BNG Bank voordelen opleveren voor
coöperatieve projecten waarvan de winst weer direct in de Weerter economie gestopt kan worden.
Mooi voorbeeld hiervan is het plan van Zonnepark Weert. Wij begrijpen dat hier haken en ogen aan
zitten, maar wij zien hier zeker kansen in. Vandaar dat wij het college oproepen om een onderzoek te
starten naar de kansen, mogelijkheden en de risico’s van het verstrekken van leningen aan
coöperaties zodat wij wellicht een beleid hiervoor kunnen ontwikkelen.
Motie 4

Leningen BNG

Onderwijs
De Koala school is de beste beslissing die wij bij de opening van het AZC hebben kunnen nemen.
Deze school, de leraren en medewerkers leveren zeer goed werk en zijn essentieel voor de start van
kinderen in een land wat zij hun thuis mogen noemen. Het zou zonde zijn dat de kennis en kunde en
de banden die deze school heeft, verloren zou gaan met het sluiten van het AZC. De fractie van
Weert Lokaal zou graag vernemen van het college of het onderwijs voorbereid is op het feit dat het
AZC in 2020 vertrekt, en hoe het onderwijs in Weert het specialisme ten aanzien van nieuwkomers,
taal en cultuur op gaat vangen dat nu in de Koala school aanwezig is. Kan het college daarover in
gesprek met de onderwijsbesturen?
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied
Het is gezond om regelmatig te bewegen voor jong en oud, niet alleen om vitaal te blijven maar ook
om eenzaamheid tegen te gaan. Het sociale aspect van sport is minstens zo belangrijk. Sport is voor
iedereen, ook voor de mensen die het financieel wat minder hebben moet het mogelijk zijn om te
sporten. Daarom is Weert Lokaal blij dat de bijdrage aan het jeugdsportfonds is verdubbeld.
Weert heeft een rijk sportief verenigingsleven dat grotendeels draait op veel vrijwilligers. Maar we
staan samen aan het begin van een nieuwe uitdaging: het behouden én aanvullen van de vele
vrijwilligers die nodig zijn om de activiteiten van de verenigingen te kunnen sturen of begeleiden om
zo samenhang binnen de club te behouden. Door de vergrijzing zullen meer mensen hun taak als
vrijwilliger niet meer kunnen uitoefenen en is de aanwas van nieuwe mensen relatief klein,
ledenaantallen zullen afnemen en ook het onderhoud van accommodaties zal onder druk komen te
staan. Hierdoor zal het in de toekomst vaker noodzakelijk zijn voor verenigingen om met elkaar
samen te werken. Mooi voorbeeld hierin is Open Club Boshoven waarover de gemeenteraad nog een
beslissing moet nemen. Wij vragen het college daar waar dat mogelijk is extra aandacht te schenken
aan vrijwilligers, te kijken waar wij hen kunnen ondersteunen, en hier zelf ook het goede voorbeeld
in te geven.
Motie

Uitrijkaarten vrijwilligers

Op het gebied van cultuur zien wij dat er in Weert ruime aandacht is voor onze cultuurhistorie, en
cultuurhistorische evenementen druk bezocht worden. Deze evenementen houden de geschiedenis
van Weert levend voor een groot publiek. Denk hierbij aan de musical “Graaf van Horne”; de
Schapensmokkel van Bolle Jan en de Gravenoorlog in Stramproy. Ook hier werken vrijwilligers van
verschillende verenigingen samen om dit te kunnen realiseren. Weert Lokaal pleit ervoor om in het
evenementenbeleidsplan een speciaal onderdeel op te nemen voor cultuurhistorische evenementen
en criteria vast te stellen waaraan subsidieaanvragen voor dergelijke evenementen getoetst kunnen
worden.
Motie

Cultuurhistorische evenementen

Zorg, inkomen en participatie
Weert investeert in armoedebestrijding en heeft de afgelopen jaren vooral de verbinding en
samenwerking gezocht met belangen- en hulporganisaties, vrijwilligers en omringende gemeenten.
De brede aanpak in projecten waaronder ‘Samen aan de slag’, het Aanvalsplan Armoede en het
beleidsplan sociaal domein laten zien dat door samenwerking mensen sneller de juiste hulp krijgen
met als doel dat deze mensen weer meedoen en meetellen, en hun zelfredzaamheid vergroten.
Veel mensen hebben iemand in hun omgeving die extra aandacht en zorg nodig heeft. Kleine
ondersteuning kan voor zorggever en vrager vaak al veel betekenen. Door onze vergrijzende
maatschappij groeit het aantal verwarde en demente personen in onze gemeente. Graag zouden we
zien dat er aanvullende informatie komt vanuit de gemeente, bijvoorbeeld op de website, over hoe
je dementie kunt herkennen. Hier zijn goede voorlichtingsfilmpjes over. Daarnaast zou het heel mooi
zijn als het centrale telefoonnummer voor hulp bij dementie ook vermeld kan worden op onze
website.
Ook krijgen burgerinitiatieven steeds meer vorm. Denk aan de Weerter Minima Groep en
wijkinitiatieven als het opruimen van zwerfafval en het opknappen van speeltuintjes. Weert Lokaal
vindt dat je als gemeente niet alleen informatie moet ophalen maar ook concreet moet
samenwerken in oplossingen. Zo constateren wij de laatste tijd dat er steeds vaker sprake is van
afvaldumpingen in de wijk, ondanks eerder genomen maatregelen, wat voor veel frustratie bij de
inwoners zorgt. Wat de oorzaak hiervan is weten we niet, maar wellicht kan de oplossing gevonden
worden in het aanbieden van een nieuwe dienst waarbij het mogelijk is om tegen een kleine betaling
afval op te laten halen en naar de milieustraat te laten brengen.
Motie

Ophaaldienst voor afval en grofvuil

Volksgezondheid en milieu
Een van de grotere transities van de komende jaren is de landbouwtransitie. Druk op het
buitengebied en het ruimtegebrek is groot. Stoppende agrariërs, agrarische industrie, vrijkomende
agrarische bebouwing, en strategische grondposities die verworven kunnen worden omdat er nu
veel agrarische gronden te koop zijn kunnen straks voor de energietransitie of bosaanplant nodig
zijn. Natuurontwikkeling, landbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, wonen en recreatie komen
samen in ons landschap. Kortom: we zullen de waarde van ons landschap integraal moeten
benaderen en vragen aandacht voor bescherming van onze landschapswaarden.

Klimaatadaptatie is een van de complexe opgaven voor onze gemeente. Een van de punten waarover
afspraken zijn gemaakt gaan over meer vergroening en ontsteniging voor het tegengaan van
hittestress. We zien de successen die wij geboekt hebben bij onze inwoners als gemeente met
geveltuintjes, groene daken en de gratis fruitboomactie. Vooral deze laatste was erg populair, alleen
was de actie enkel geschikt voor mensen met een tuin, en niet zozeer voor mensen met een balkon.
Hoe fantastisch zou het zijn als ook de flatgebouwen van Weert prachtig in het groen zouden staan?
Wij zouden graag nogmaals een dergelijke actie als gemeente willen houden, maar dan gericht op
het vergroenen van balkons zodat ook deze mensen gestimuleerd worden met een mooie groene
omgeving.
Motie

Vergroenen Balkons

Middelen, bestuur en algemeen beheer
In het huishoudboekje van de gemeente Weert kunnen we lezen dat het weerstandsvermogen van
de gemeente momenteel uitstekend is, maar we vanwege onze uitgaves wel meer richting (ruim)
voldoende gaan. Oftewel, we geven meer geld uit dan we structureel binnen krijgen. Wij vinden het
wel belangrijk hier aandacht voor te houden, en ook bij de begroting te kijken waar de
mogelijkheden liggen om de komende jaren het weerstandsvermogen op pijl te houden.
We hebben niet stilgezeten, en zoals ook in de Kadernota 2020 te lezen is, staan er weer veel
belangrijke projecten op de agenda. Projecten waarbij we vaak vragen om de kennis, kunde en hulp
van onze inwoners. Waarbij we actief informatie ophalen, want bouwen aan een stad dat doe je
samen. En dat gaat niet altijd zonder horten en stoten. Dat hoeft ook niet, ook van het proces zelf
leer je veel. Ons doel, als bestuur en als inwoners, is hetzelfde: het beste resultaat behalen voor
Weert. Hoe we dat kunnen bereiken, daarover kunnen en mogen we van elkaar van mening
verschillen. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar blijven praten, communicatie is het meest
onderschatte gereedschap wat we tot onze beschikking hebben. Laten we ons voornemen het beter
te gebruiken. Vooraf, tijdens en na besluiten, on- en offline. Hoe hard we ook groeien, laten we
vooral die stad blijven waar buren elkaar kennen, mensen zich inzetten voor een ander, we onze
zorgen delen en onze successen samen vieren.
Ten slotte spreken wij onze dank uit voor het college en de ambtenaren voor het opstellen van deze
kadernota 2020.
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