
NOTA ‘VOORZIENINGENPLANNEN WEERT’

Kaders voor ontwikkeling voorzieningenaanbod stedelijk

gebied weert, periode 2015-2020

WOENSDAG 14 OKTOBER 2015



AGENDA

1. Wat vooraf ging…

2. Waar staan we nu en welke stukken bieden wij uw raad aan?

3. Welke insteek hebben we gekozen.
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WAT VOORAF GING…

- 25 maart 2015:gemeenteraad neemt kennis van concept nota ‘Voorzieningenplannen Weert’ en geeft deze vrij voor inspraak.

- 24 april 2015:einde inspraakperiode. 10 organisaties hebben gereageerd op de concept nota.

- 26 mei 2015:college van B&W besluit planning bij te stellen. Vaststelling definitieve nota inclusief uitvoeringsprogramma in oktober 

2015.
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WAAR STAAN WE NU?

- College van B&W heeft hetinspraakverslag vastgesteld en inspraakreacties schriftelijk beantwoord. Het inspraakverslag wordt u 

deze raadscycluster kennisgevingaangeboden.

- Ter vaststellingwordt deze raadscyclus aangeboden:

1. Definitieve nota ‘Voorzieningenplannen Weert’

2. Uitvoeringsprogramma 2015-2016
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DEFINITIEVE NOTA VOORZIENINGENPLANNEN WEERT

Gekozen insteek

- Nota ‘Voorzieningenplannen Weert’ gebruiken als beleidsmatig referentiekader voor ontwikkeling voorzieningenaanbod Weert met 

scenario ‘burgerkracht’, zoals geduid in de nota als uitganspunt.

- Met vaststellen nota wordtnietbesloten tot sluiting van bepaalde voorzieningen.

- Nota (beleidsmatig referentiekader) actualiseren in 2020.
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UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2016

- In het uitvoeringsprogramma zijn 8 acties opgenomen voor 2015-2016 die:

- Aansluiten bij het burgerkracht scenario, zoals geduid in de nota;

- Nu prioriteit hebben en actueel zijn;

- Uitvoerbaar zijn binnen de gestelde termijn (2015-2016);

- Moeten bijdragen aan de bezuinigingsopgave van de gemeente.

- Het uitvoeringsprogramma is geen statisch document. Opkomende initiatieven kunnen, mits passend binnen gemeentelijk 
(voorzieningen)beleid, gedurende de looptijd van het programma worden toegevoegd / opgepakt.

- Uit het uitvoeringsprogramma vloeien concrete beslispunten voort die separaat aan uw raad worden voorgelegd.
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UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2016

In het uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn:

1. Haalbaarheidsonderzoek turnaccommodatie (nota binnensportaccommodaties).

2. Herschikking voorzieningen onderwijs en sociaal-cultureel Boshoven.

3. Haalbaarheidsonderzoek clustering voetbalaccommodatiesOda en Wilhelmina.

4. Herziening beleid wijkaccommodaties.

5. Herschikking sociaal-culturele voorzieningen Weert-Zuid (participatiegroepHvM).

6. Herschikking maatschappelijke voorzieningen Fatima (Centrumvisie Fatima).

7. Herschikking culturele instellingen Centrumgebied (i.c.m. verkoop Muntcomplex).

8. Onderzoek (groen)onderhoud sportvelden door verenigingen (Motie ‘Kiezen met Visie’).
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VRAGEN
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