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Onderwerp 

 

Stadsdeelvisie Weert-Midden. 

 

Voorstel 

 

De Stadsdeelvisie Weert-Midden vast te stellen. 

 

Inleiding 

 

De gemeente Weert en Wonen Limburg hebben een aanpak ontwikkeld om samen  

stadsdeelvisies op te stellen. In een stadsdeelvisie staat omschreven hoe de wijken in een 

stadsdeel zich gaan ontwikkelen. Hierbij fungeert het stadsdeel als 'paraplu'. Het idee van 

de stadsdeelvisies is benoemd in het Coalitieprogramma 2014-2018, in de Structuurvisie 

Weert 2025 en in de Strategische afspraken tussen gemeente Weert en Wonen Limburg.  

  

In totaal gaat het om vier stadsdeelvisies: Weert-Noord, Weert-Midden, Weert-Zuid en 

één visie voor de kernen. De Stadsdeelvisie Weert-Zuid is als eerste vastgesteld en heeft  

betrekking op de wijken Graswinkel, Moesel, Keent en Rond de Kazerne. Stadsdeelvisie  

Weert-Midden is als ontwerp klaar. De voorliggende visie gaat over de wijken Fatima, 

Binnenstad, Biest, Groenewoud en Leuken.  

 

Beoogd effect/doel 

 

Door gezamenlijk stadsdeelvisies op te stellen kijken de betrokken partijen gericht vooruit  

en bepalen wat de wijken nodig hebben om zich duurzaam voor te bereiden op en te  

ontwikkelen naar de toekomst. Dat is nodig vanwege onder andere de demografische  

ontwikkelingen, de wijzigingen in de WMO, de participatiewet en de jeugdzorg en de  

Woningwet uit 2015. Maar ook de rol van de inwoners wordt steeds belangrijker. Niet  

alleen bij de voorbereiding, maar ook bij de uitvoering.  

  

Argumenten  

 

1.1 De visie is opgesteld met inwoners en bij de wijken betrokken (professionele)  

organisaties.  

De tijd dat gemeente en corporatie bepalen wat goed is voor een wijk is voorbij. We willen 

naar een situatie toe waarbij de inwoner bepaalt wat belangrijk is, wat er moet gebeuren,  

wat prioriteit heeft. De inwoner neemt mede verantwoordelijkheid voor de uitvoering van  

de plannen. Gedurende het gehele proces hebben we inwoners en (professionele)  

organisaties een prominente rol gegeven. Zij hebben zo invloed op het eindresultaat  

gehad. Dit zorgt voor draagvlak bij de uitvoering.  

  

1.2 In de visie is ingegaan op het stadsdeel, er is echter ook ingegaan op de afzonderlijke  

wijken.  
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We willen komen tot een stadsdeelvisie en geen visie per wijk, omdat steeds meer  

voorzieningen een wijk overstijgende functie hebben of krijgen. Daarom is het belangrijk  

om over de grenzen van de wijk te kijken. Wijken zijn daarnaast verbonden door  

groenstructuren en routestructuren. De wijken zijn echter heel divers en hebben eigen  

aandachtspunten. Daarom gaat de visie ook op elke afzonderlijke wijk in.  

  

1.3 In de visie is een uitvoeringsprogramma met maatregelen opgenomen.  

Maatregelen in het uitvoeringsprogramma die voor het gehele stadsdeel gelden en waar  

we op korte termijn mee aan de slag gaan, zijn:  

1. Inventariseren looproutes en waar nodig bankjes bijplaatsen en oversteken 

veiliger maken.  

2. Opstellen inspiratieboek voor opknappen voortuintjes en erfafscheidingen.  

3. Verkeer en parkeren, onduidelijkheid en overlastsituaties tegengaan.  

4. Aanpak eenzaamheid.  

5. Aanpak armoede.  

6. Verbeteren voorlichting door zorgverleners over zorgvragen van bewoners uit de 

wijk.  

7. Communiceren over (subsidie)mogelijkheden aanpassen woningen.  

  

Verder speelt voor specifieke wijken:  

· Voor Fatima wordt door een aantal inwoners de mogelijkheid van een BMX-baan 

onderzocht, speelt de herinrichting van het wijkpark en het verbeteren/clusteren 

van het aanbod van maatschappelijk vastgoed.  

· Voor Biest is het opwaarderen van het stadspark belangrijk.  

· Voor Groenewoud is het verbeteren van de uitstraling/leegstandsmaskering van de 

winkelstrip aan de Limburglaan belangrijk.  

· Voor Leuken zijn belangrijk een ruimte voor wijkbewoners om elkaar te 

ontmoeten, het haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van het bedrijf aan 

de Beemdenstraat 36-38 alsmede het nieuwe winkelcentrum.  

 

Kanttekeningen en risico’s  

 

1.1 De Stadsdeelvisie Weert-Midden heeft geen uitwerkende gevolgen of besluiten.  

De visie heeft geen status op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals de  

Structuurvisie Weert 2025 en bestemmingsplannen dat wel hebben. Het betreft niet  

slechts een ruimtelijke visie, zoals een structuurvisie en bestemmingsplannen, maar een  

integrale visie, met daarin ook sociale aspecten.  

 

Financiële gevolgen 

 

Er zijn geen financiële, personele en juridische gevolgen. De uitvoering van projecten  

waarvoor geld nodig is gebeurt op de reguliere werkwijze, met kredieten en/of reguliere  

middelen. Ditzelfde geldt voor de urenbesteding. Meestal gaat het om reguliere uren.  

 

Uitvoering/evaluatie  

 

Er zijn veel mensen bij de vijf inwonersavonden geweest. Dit toont dat onze inwoners 

betrokken zijn bij hun wijk. We zien daarbij dat inwoners vooral die zaken belangrijk 

vinden waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden en die in de directe omgeving spelen. 

Het wordt moeilijker als het over grote thema's gaat. Daar moeten professionals, als 

gemeente Weert en Wonen Limburg wel hun verantwoordelijkheid nemen.  

  

De inwoners die bij de avonden aanwezig zijn geweest of hun betrokkenheid hebben  

gemeld, als ze niet aanwezig konden zijn, ontvangen na vaststelling per wijk een  

uitnodiging, om invulling te geven aan het uitvoeringsprogramma, met inachtneming van  

de prioritering. De gemeente organiseert deze bijeenkomsten.  
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Daarnaast willen Wonen Limburg en de gemeente Weert samen optrekken als het  

bijvoorbeeld gaat om armoede. Dit speelt in delen van het stadsdeel. Die samenwerking  

geldt ook voor het thema 'eenzaamheid' dat breder in het stadsdeel speelt. Punt Welzijn  

wordt hierbij ook betrokken. Door bij grote thema's samen op te trekken komt relevante  

kennis bij elkaar. Belangrijk is om ook de verbinding te zoeken met wat we al doen. En  

onszelf de vraag te stellen: doen we de juiste dingen? Wat professionals belangrijk vinden  

en wat inwoners belangrijk vinden? En er voor zorgen dat er sprake is van wederkerigheid.  

  

Deze stadsdeelvisie is eigenlijk een foto van de wijken op dit moment. De komende jaren  

worden verschillende maatregelen uitgevoerd. Tussentijds vindt monitoring plaats. Na 4  

jaar wordt er opnieuw een foto van de wijken gemaakt. Dan wordt bekeken of de  

maatregelen effect hebben gehad.  

 

Communicatie/participatie  

 

Om te komen tot de stadsdeelvisie hebben met inwoners en (professionele) organisaties  

wijkschouwen plaatsgevonden, zijn gesprekken gevoerd, zijn workshops gehouden, zijn  

bijeenkomsten van de klankbordgroep geweest en heeft in elke wijk een inwonersavond  

plaatsgevonden. De uitnodigingen voor de inwonersavonden zijn aan elk huishouden  

verzonden, in totaal circa 8062. Dat is mede de reden geweest dat de opkomst voor de 

inwonersavonden goed waren, circa 305 personen zijn aanwezig geweest of hebben hun 

betrokkenheid gemeld.  

  

De stadsdeelvisie heeft overeenkomstig de inspraakverordening 6 weken ter inzage 

gelegen. De bekendmaking is gepubliceerd in het huis-aan-huis blad ViaWeert en in het 

Gemeenteblad. De inwoners die bij de avonden aanwezig zijn geweest dan wel hun 

betrokkenheid hebben gemeld zijn over de ter inzage legging geïnformeerd per mail (255) 

dan wel per brief indien geen mail beschikbaar is (50).  

 

Advies raadscommissie  

 

- 

 

Bijlagen  

 

Stadsdeelvisie Weert-Midden met bijlage.  

  

 

 

 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
G. Brinkman 

 
 
 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 



 
 

 
 

 

Nummer raadsvoorstel: DJ-32127  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 januari 2018 

 

 

 

 besluit: 

 

 

De Stadsdeelvisie Weert-Midden vast te stellen. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 februari 2018. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 


