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Jullie zijn de mensen die over beleid adviseren in de gemeente 

Weert. Bij het maken van een beleidsplan wegen veel belangen mee 

en moet je als volksvertegenwoordiger goed geïnformeerd zijn.  

Mijn spreekrecht gaat over het veranderen van de bestemming van 

de gebouwen van de scouting Keent-Moesel op de 

Altweerterkapelweg. 

Ik woon met een aantal buurtbewoners tegen het bos van scouting 

Keent-Moesel. Er is al jarenlang overlast door de verhuur van het 

terrein. De scouting verhuurt de accommodatie omdat ze anders de 

financiële begroting niet rond krijgen. 

Het grootste probleem wat we nu ervaren, is dat de bestemming van 

de gebouwen op het scoutingterrein gewijzigd gaat worden van sport 

en recreatie naar maatschappelijk. Want een maatschappelijke 

bestemming betekent dat nog meer partijen er gebruik van kunnen 

maken, zoals een commerciële kinderopvangorganisatie. De 

gemeente wil dat gebouwen goed gebruikt worden. Een win-win 

situatie. 

Maar er is nog een belanghebbende partij en dat zijn wij, de 

buurtbewoners. We hebben het over het recht van omwonenden. 

Ons woonklimaat wordt ernstig aangetast als de gemeente de 

bestemming wijzigt naar maatschappelijk en de scouting ook aan 

commerciële bedrijven kan verhuren. We hebben recht op rust en 

privacy. We wonen daar. 

Concreet wordt er gepraat over enkele ochtenden peuteropvang per 

week. Maar sinds 2018 is de harmonisatiewet kinderopvang in 

werking getreden, waardoor het onderscheid tussen 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is verdwenen. Als de 

peuteropvang een succes blijkt te zijn, en men wil uitbreiden, dan is 



dit mogelijk omdat er een maatschappelijke bestemming op zit. Dan 

hebben we ineens een kinderopvang naast onze achtertuin. 

Het is het beleid van onze gemeente om 52 weken per jaar 

kinderopvang te faciliteren. In het slechtste geval hebben we dan van 

07:00 uur tot 19:00 uur kinderopvang en van 19:00 uur tot 22:00 uur 

scouting. Daarnaast zijn dit jaar al 77 dagen verhuurd, waarbij er tot 

96 personen op het terrein mogen verblijven. Vaak zijn dit 

schoolkampen, waarbij de kinderen het ontzettend leuk vinden om ’s 

nachts gillend door het bos te rennen. 

Ik vraag u dringend om ook ons belang als bewoners mee te nemen 

in het besluit en te heroverwegen of de bestemming maatschappelijk 

past bij een scoutinggebouw, wat dan zijn primaire functie helemaal 

voorbij gaat. Want de bestemming sport en recreatie voor een 

scoutinggebouw, is precies zoals het bedoeld is. 

Beleid maken is vooruitzien. Ik hoop dat jullie hierover een juiste 

beslissing kunnen nemen zodat het overlastprobleem de komende 

jaren niet alleen maar groter is geworden. 

Erni van Bijnen


