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SESSIE MET DE RAAD



KADERING
• Concept versie 

• Visie is opgesteld namens de Weerter samenleving

• Integratie door College en projectteam

• Concept visie wordt eind deze week opgestuurd

• Publieksgerichte communicatie volgt nog

OPGELET VOOR
SPETTERENDE IDEEËN

VERBODEN TOEGANG
VOOR AFKRAKERS

KANSENBRIL
VERPLICHT



DOEL VAN DE SESSIE

• Informeren 
• Enthousiasmeren van de raad

OPGELET VOOR
SPETTERENDE IDEEËN



CONCEPT VISIE 

• Gebaseerd op brede participatie en analyse vooraf 
• Rekening houdend met toekomstige veranderingen
• Combinatie van elementen uit enkele perspectieven 
2030

• Door te vertalen naar speerpunten (waar 
beleidsplannen, acties en ook een afwegingskader aan 
gekoppeld kunnen worden)

OPGELET VOOR
SPETTERENDE IDEEËN

VERBODEN TOEGANG
VOOR AFKRAKERS

KANSENBRIL
VERPLICHT



STARTEN VANUIT DE KRACHT VAN HET DNA WEERT 2020

Rust en groen 

Gemoedelijk en gezellig 

Sterk sociaal weefsel en vangnet

Groot dorp met stedelijke trekjes 

Goed ontsloten 

Ondernemende Weertenaren, stad van doeners, die 
bescheiden zijn

Relatief veel voorzieningen 
 

Veiligheid (wel onder druk, zie bijvoorbeeld 
ondermijning)

Een aantal vooruitstrevende bedrijven op eigen 
grondgebied 

Open voor innovatie 

Landbouw aan vooravond van transitie 

Goed vestigingsklimaat 

Aantrekkelijke inbreidingslocaties



VERANDERINGEN DIE OP WEERT AFKOMEN 

Opkomst Europa van de regio’s

Meer scheidslijnen in de samenleving

Nieuwe betekenissen aan centra van steden / 
gemeenten 

Transitie van economie (verduurzaming, circulariteit, 
lokale ketens etc) 

Energietransitie en klimaatvraagstuk

Mobiliteit als dienstverlening 



VERANDERINGEN DIE OP WEERT AFKOMEN 

De wereld wordt plaatslozer, afstanden worden kleiner 

Digitalisering, slimme steden komen op 
(commercialisering van nieuwe technologieën (5G, 3D-

printing, AR/VR, AI…))

Nieuwe rollen voor gemeentelijke overheden 

Kanteling naar preventieve gezondheidszorg

Toenemende vergrijzing 

Migratiepatronen

Grondstoffenschaarste 



MEERVOUDIGE WAARDECREATIE 

Groen

Iedereen doet mee

Goed wonen met programmering op maat van 
behoeften Weertenaren

Duurzaam en innovatief 

Verbonden met de (eu)regio



• Groene woonstad, landschappelijke kwaliteit en 
biodiversiteit voorop gesteld 

• Grote variëteit woontypes / concepten 
• Ruimte voor dubbele vergrijzing en jonge huishoudens / 
gezinnen, ook van elders, Weert is groeigemeente 

• Gezellige gemeente waar mensen elkaar nog kennen 
• Ouderen zijn actief in de samenleving, jongeren komen en 
gaan 

• Veilige gemeente in diverse opzichten 
• Goed ontsloten gemeente in diverse windrichtingen 
• Gemeente op verschillende snelheden (dynamisch 
centrum, rustige kernen in het groen, levendige bedrijvige 
locaties) 

EEN GROENE THUISHAVEN



• Sterk sociaal weefsel
• Iedereen doet mee
• Vangnet voor degenen die buiten de boot vallen 
• Verenigingsleven en folklore behouden en vernieuwd 
mede dankzij vrijwilligers en ondernemers 

• Uitnodigend groen belevingscentrum
• Rijke culturele programmering met groene nasmaak
• Extra multifunctionele voorzieningen voor jongeren 
• De buitenruimte nodigt uit voor sport, vermaak en 
ontspanning 

SOCIAAL EN UITNODIGEND



GROEN IS MEER DAN GROEN

Groene oase verbonden met de 
regio en de bebouwde omgeving 

Groen versterkt : 
• De biodiversiteit en de ruimtelijke 
kwaliteit 

• De gezondheid (fysiek en mentaal) 
van mensen 

• De klimaatbestendigheid 
• De economische structuur 
• De sociale cohesie van mensen 
• Het imago van de gemeente 

Groen = ook blauw 



ENERGIETRANSITIE EN KLIMAATOPGAVE

Energietransitie wordt aangepakt
Verduurzaming van energievraag en -aanbod

Op klimaatverandering wordt geanticipeerd
Klimaatmitigatie (onder meer door 
verduurzaming bedrijvigheid)

Klimaatadaptatie (zie vergroening van de 
leefomgeving en ruimte voor water) 



EEN LEVEN LANG LEREN

• Sterke leeromgeving 
verbonden met een 
(eu)regionaal 
leerlandschap 

• Leren doe je niet enkel in 
een schoolomgeving 

• Oog voor talent en voor 
mensen die niet (goed) 
meekomen

• Meer oog voor groen en 
duurzaamheid in het 
onderwijs 



GRENZELOOS EN DUURZAAM 
ONDERNEMERSCHAP 

• Economie sterk verweven met (eu)regio (kennis en 
ondernemerschap)

• Kennisrijk ondernemen 
• Duurzaam ondernemen leidend 
• Helpen met sluiten van materiaalkringlopen in (eu)regio 
(voeding, materialen, energie, water...)

• Sterk ontsloten in de juiste windrichtingen 
• Streng screenen op duurzaamheid 



DUURZAME INNOVATIEVE 
MAAKINDUSTRIE  

• Verduurzaming bestaande maakindustrie 
• Helpen sluiten van materiaalkringlopen
• Spin-offs naar andere sectoren en bedrijven 
• Ruimte voor de nieuwe maakindustrie (ook in fysieke zin)
• Ruimte bieden voor zelfstandig ondernemers



SLIMME EN LOKALE DUURZAME LANDBOUW 

• Transformatie naar duurzame landbouw
• Meer lokale ketens, meer verbinding met stad 
en inwoner

• Ruimte voor precisielandbouw mede ter 
verduurzaming van de landbouw en 
samenleving

• Multi-functionele landsbouw: meerdere takken 
van sport worden binnen een bedrijf 
gecombineerd



DUURZAME LOGISTIEK 

Goede ontsluiting troef
Duurzame logistiek krijgt ruimte in Weert
Onduurzame logistiek krijgt die ruimte niet



HET NIEUWE WERKEN IN WEERT

• Werken doe je niet alleen op je werkplek 
maar ook thuis of op co-working plekken in 
Weert, mede nabij station  

• Het werken wordt minder plaatsgebonden 
voor mensen 

• Gemeente Weert als flexibel snel en 
innovatief platform



SAMENWERKING 3.0

• Gemeentelijke overheid krijgt nieuwe rol (meer 
samenwerken, faciliteren)

• Nieuwe vormen van burgerparticipatie zijn 
alledaagse praktijk 

• Samenwerkingsformules in allerlei soorten en 
maten

• Stadslab Weert floreert (co-creatie complexe 
uitdagingen) 

• Grenzen zijn beslecht evenals grensbarrières



MEERVOUDIGE WAARDECREATIE 

Groen

Iedereen doet mee

Goed wonen met programmering op maat van 
behoeften Weertenaren

Duurzaam en innovatief 

Verbonden met de (eu)regio



SPEERPUNTEN
EERSTE AANZET 

Verdere vergroening van Weert, versterking van landschappelijke 
kwaliteit en biodiversiteit 


De ontwikkeling van nieuwe types duurzame woningen en 
woonconcepten voor alle inkomensklassen in Weert  

Het doorontwikkelen van Weert centrum als belevingscentrum  

Gezondheid van de Weertenaren bevorderen


Het versterken van het sociaal weefsel, voortbordurend op de kracht 
van het Weerter DNA  

Een inclusieve aanpak verder uitwerken, waarbij we aanmoedigen 
dat iedereen mee kan doen, en we  

klaar staan voor de kwetsbaren in de Weerter samenleving  

Versterking en verduurzaming van het onderwijs (met meer 
afstemming op de Weerter  

en regionale economie alsook het onderwijslandschap)  



SPEERPUNTEN (2) 
 

Een stevige transitie van ons economisch weefsel:  
• bestaande maakindustrie verduurzamen en nieuwe 

duurzame makers/maakindustrie ontwikkelen, 
aantrekken en verbinden  

• duurzame landbouwtransformatie doorzetten (lokaler, 
slimmer, multifunctioneler)  

• verduurzaming van andere sectoren zoals logistiek, 
toerisme & recreatie, horeca, retail  

Ruimte bieden voor het nieuwe werken / inclusief 
voorzien in toekomstgerichte  

werk(woon)voorzieningen, laagdrempelige kwalitatieve 
toegang tot internet  

Natuurinclusief ontwerpen en inrichten van de ruimte 
(vooral de bebouwde omgeving,  

inclusief centrum, kantoorlocaties en 
bedrijventerreinen)  



SPEERPUNTEN (3) 

 

De verdere transformatie van het gemeentelijk 
apparaat (waaronder meer faciliteren,  

meer burgerparticipatie, sterke triple helix 
samenwerkingen, experimenteerruimte  

voorzien, slimme technologie en big data inzetten)  

De energietransitie en de klimaatopgave 




EN OOK 

Bij alles wat we doen zijn we kritisch op :  

De mate waarin initiatieven inclusief zijn (iedereen 
doet mee of heeft de kans en toegang)  

Duurzaamheid in de brede zin: people, planet, 
profit/prosperity (en dan volgens heldere  

raamwerken, richtlijnen, zo transparant als 
mogelijk)  

Regionale samenwerking die we gericht opzoeken 
om af te stemmen en elkaar te  

versterken etc  



BELEEF 2030
…














