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BIJLAGE 3

HUIDIGE VASTGESTELDE KADERS DOOR DE GEMEENTERAAD VAN 
WEERT

1. BEHEERVISIE 2013

Afbakening van het gebied
De binnenstad van Weert wordt vaak gezien als het gebied van de singels en de straten en pleinen 
daarbinnen. Echter, als het gaat om de functies in de binnenstad waartoe bijvoorbeeld horeca en 
winkelen behoren, kan gezegd worden dat ook de Stationsstraat, het Stationsplein en de Maaspoort 
tot de binnenstad dienen te worden gerekend. De openbare ruimte aldaar wordt, net als de straten 
binnen de singels, intensief gebruikt door winkelend publiek en door vrachtverkeer voor toevoer naar 
winkels en horecagelegenheden. De Maaspoort heeft hierin een afwijkende status, aangezien deze 
straat naast haar winkelfunctie een belangrijke verkeersfunctie heeft. Daarnaast hebben de straten 
een functie als toegang tot de binnenstad, waardoor de Maaspoort, de Stationsstraat en het 
Stationsplein dezelfde aandacht verdienen als de singel en de straten daarbinnen. 

In deze beheervisie wordt onder de binnenstad dus verstaan: Emmasingel, Langpoort, 
Wilhelminasingel, Wilhelminaplein, Bassin, Kasteelsingel, 1alle straten en pleinen binnen de singel, 
Maaspoort, Stationsstraat, Stationsplein, een gedeelte van de Parallelweg ( tussen de Driesveldlaan 
en Stationsstraat) en een gedeelte van de Sint Maartenslaan (tussen het Stationsplein en de 
Drehmansstraat). In figuur 1 op pagina 8 is de afbakening van het gebied weergegeven. 

Figuur 1: Begrenzing binnenstad

1 Het Wilhelminaplein en de Smeetspassage vallen niet onder het BIZ-gebied, maar worden vanwege de 
toekomstige ontwikkelingen aan de Wilhelminasingel/Wilhelminaplein wel opgenomen binnen de begrenzing 
van de binnenstad zoals gehanteerd in deze beheervisie.
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Functionele structuur 
De binnenstad van Weert heeft een variëteit aan verschillende functies. Niet alleen komen mensen 
naar de binnenstad om te winkelen, maar ook om te verblijven. De belangrijkste functies worden in 
deze paragraaf beschreven. 

Functies

Winkels
In de binnenstad en een aantal gebieden is een concentratie van winkels te vinden.

Horeca 
Horecagelegenheden zijn voornamelijk op de Markt, Nieuwe Markt en op de Oelemarkt te vinden. Op 
de Oelemarkt is een concentratie van uitgaansgelegenheden gevestigd. Op de Markt en Nieuwe Markt 
gaat het om zogenaamde recreatieve horeca, bestaande uit zowel dag- als avondhoreca. Gedurende 
de revitalisering heeft een functieverschuiving plaatsgevonden op de Markt. Hier heeft detailhandel 
plaatsgemaakt voor de horeca. In figuur 5 op pagina 15 is het aanbod horecavoorzieningen in de 
binnenstad weergegeven.

Wonen
Wonen is van oudsher een belangrijke functie van de binnenstad. In het nieuwe bestemmingsplan 
Binnenstad vormt bewoning dan ook een belangrijk onderdeel. Het bestemmingsplan Binnenstad is 
zeer conserverend met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen. Dat betekent dat wonen de voorkeur 
heeft. Het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld in maart 2010.
In de wijk Centrum zijn in totaal 2.445 woningen waarvan 29% sociale huurwoningen, 31% 
particuliere huurwoningen en 40% eigen woningen. 
(Cijfers per 1-1-2012, bron: CBS en S&O gemeente Weert)

Openbare gebouwen
In Weert zijn vrijwel alle maatschappelijke functies vertegenwoordigd. 

Monumenten
In de binnenstad zijn verschillende rijks- en gemeentelijke monumenten gevestigd. Rijksmonumenten 
zijn onder meer het stationscomplex, de St. Martinuskerk, het voormalige raadhuis, de Munt en het 
Birgittinesseklooster (zie figuur 7 op pagina 17). Gemeentelijke monumenten zijn bijvoorbeeld de St. 
Martinusschool, de pastorie aan de Maasstraat, de voormalige stadsboerderij aan de Schoolstraat, het 
postkantoor en diverse horeca- en winkelpanden. 

Verkeer en parkeren

Parkeren
Auto´s en fietsers hebben langs en binnen de singels de mogelijkheid hun vervoermiddelen te 
parkeren (parkeerterreinen en garages) en te stallen (bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen). 
De singel en Maaspoort kennen geen vervoersbeperkingen.

De meeste voorzieningen zijn gelegen binnen de singel en met een directe loopverbinding naar het 
kernwinkelgebied. In de gehele binnenstad is sprake van betaald parkeren. Naast parkeergelegenheid 
voor auto´s zijn diverse bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen in de binnenstad aanwezig. 

Ontsluiting langzaam verkeer en bevoorrading
De meeste straten en pleinen in de binnenstad zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en voor 
fietsers. Op bepaalde tijden is het voor gemotoriseerd verkeer wel mogelijk te laden en lossen, om 
bijvoorbeeld de panden in de binnenstad te kunnen bevoorraden, of om de woning te bereiken. Voor 
de laad- en lostijden wordt verwezen naar het uitvoeringsprogramma in hoofdstuk 4 (schema over 
afsluiting binnenstad voor gemotoriseerd verkeer). Fietsers zijn alleen buiten winkeltijden toegestaan. 

Evenementen
Het houden van evenementen is van groot belang voor de stad Weert. De visie van de gemeente 
Weert is, een gastvrije, levendige en aantrekkelijke gemeente te zijn, zowel voor de eigen inwoners 
als de bezoekers uit de regio (centrumfunctie). Deze gastvrijheid komt tot uitdrukking in de slogan 
“Met ons. In Weert!”. In Weert voelen inwoners en bezoekers zich thuis. Een gevarieerd en goed 
functionerend voorzieningen aanbod draagt hieraan bij. In dat aanbod spelen evenementen een 
belangrijke rol. Hiervoor is sinds 2011 actueel evenementenbeleid vastgesteld, dat breed gedragen 
wordt door alle betrokken partijen.
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BEHEERVISIE BINNENSTAD WEERT

Doel van de beheervisie is om de kwaliteit van de binnenstad van Weert te garanderen, zo nodig te 
verhogen en nieuwe ontwikkelingen te kunnen begeleiden. In dit hoofdstuk komen aan de orde de 
eisen die aan de openbare ruimte worden gesteld, de visie op de inrichting, het gebruik en het beheer 
van de openbare ruimte en het beeldkwaliteitsplan.
 
Visie op de openbare ruimte
In de visie ‘Revitalisering binnenstad’ wordt de openbare ruimte van de binnenstad ook wel 
gedefinieerd als ‘een ontmoetingsplaats en basis voor culturele en economische activiteiten, waarvoor 
“ruimte” moet zijn’. Uitgangspunt van de visie was een garantie voor een hoger kwaliteitsniveau van 
de openbare ruimte in de binnenstad voor de langere termijn. Het streefbeeld was een aantrekkelijk 
binnenstedelijk milieu dat ruimte biedt aan in de tijd veranderende activiteiten en welke recht doet 
aan de cultuurhistorische karakteristiek van de binnenstad. 

De openbare ruimte is in feite alles wat bovengronds en ondergronds gebeurt. In de visie 
revitalisering binnenstad is een aantal eisen genoemd die betrekking hebben op de openbare ruimte. 
Deze eisen gelden momenteel nog steeds. De openbare ruimte:

 biedt ruimte voor bewegen en recreëren;
 dient helder verlicht te zijn en goed bestraat;
 biedt ruimte voor bomen en straatmeubilair;
 biedt ruimte voor evenementen;
 dient veilig te zijn ingericht;
 dient op een efficiënte manier onderhouden en beheerd te kunnen worden.

Deze eisen vormen als het ware de fundamenten van deze beheervisie.

Beoogde structuur binnenstad
De beoogde structuur van de verschillende delen van de binnenstad ziet er volgens de 
revitaliseringsvisie als volgt uit: 

Wervend
De polen; het Stationsplein, Bassin en Stadspark hebben een wervende functie. De plekken dienen als 
spanning tussen uiteinden en als recreatieve trekpleisters met een zuigende werking op het publiek. 
Door de kwaliteit van de inrichting van deze plekken te vergroten, kan hun betekenis voor het 
functioneren van de binnenstad worden opgewaardeerd.

Karakteristiek
De singel wordt karakteristiek genoemd. Hiermee wordt gedoeld op haar functie als structurerend, 
begrenzend en oriënterend. 

Ingetogen
De straten binnen de singels zijn ingetogen. Beweging, eenheid en samenhang zijn kernbegrippen. De 
straten bepalen grotendeels het aanzicht van de binnenstad. Het gebruik is vooral als 
winkelpromenade. Belangrijk is dan ook het vergroten van verblijfskwaliteit. Een eenduidige inrichting 
draagt bij aan de eigen identiteit van de binnenstad en geeft rust en duidelijkheid. De basis voor de 
inrichting is de leeggemaakte ruimte. 

Expressief
De pleinen binnen de singels hebben een expressieve functie. Hiermee wordt gedoeld op ruimtelijke 
accenten, verdeelpunten, rust en brandpunten van activiteit. De pleinen zijn de stedenbouwkundige 
accenten binnen het weefsel van de straten. Zij bieden ruimte aan de activiteiten van de stad, zoals 
evenementen en markten, maar ook aan verblijfsfuncties als terrassen. Afhankelijk van de wenselijke 
sfeer is het inrichtingsbeeld expressief op historische dan wel op eigentijdse wijze. Aandachtspunt is 
het vergroten van de levendigheid op de pleinen, ter vergroting van het spanningsveld tussen het hart 
van de binnenstad, de pleinen en de polen.

Deze hierboven beschreven beoogde structuur geldt nog steeds en zal ook de komende 10 jaar 
gelden.

Uitgangspunten inrichting openbare ruimte
Vanuit de beoogde structuur wordt gestalte gegeven aan de inrichting van de openbare ruimte vanuit 
een aantal algemene uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn:
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 een opgeschoonde openbare ruimte;
 een herkenbare eigen identiteit van de binnenstad;
 de binnenstad functioneert als multifunctionele verblijfsruimte;
 het straatbeeld van de binnenstad krijgt een slijtvaste en duurzame kwaliteit voor de langere 

termijn.

Voortvloeiend uit deze algemene uitgangspunten, geldt voor de inrichting, het gebruik en het beheer 
van de openbare ruimte het volgende:
 De zonering zoals aangebracht bij de revitalisering van de binnenstad (zie paragraaf 3.2.3) vormt 

de basis van de inrichting in het promenadegebied. 
 De binnenstad heeft een belangrijke verblijfsfunctie. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor 

horeca, winkels en evenementen. Bij de inrichting van de binnenstad is rekening gehouden met 
deze functies. Om mensen prettig te kunnen laten verblijven, dient het gebruik van de openbare 
ruimte in goede banen te worden geleid.

 Om de kwaliteit van de binnenstad te behouden is een goed beheer van de binnenstad nodig. Het 
is wenselijk dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig is. 

Uitgangspunten kwaliteit verblijfsklimaat
Naast ruimtelijke elementen is een aantal aspecten in de binnenstad bepalend voor de kwaliteit van 
het verblijfsklimaat. Bij de revitalisering is gekeken naar een aantal aandachtspunten, te weten; het 
verkeer in de binnenstad, bevoorrading en evenementen. Hierbij is ruimte gecreëerd voor de 
voetganger. 

Autoverkeer en fietsers
Autoverkeer wordt volledig geweerd binnen het promenadegebied, met uitzondering van laad- en 
lostijden en een aantal verbindingsstraten naar parkeergelegenheden. Deze laad- en lostijden gelden 
op doordeweekse dagen van 6.00 uur tot 12.00 uur en op zaterdag van 6.00 uur tot 10.00 uur. ’s 
Avonds is het mogelijk te laden en lossen op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 18.00 uur 
tot 19.00 uur, op donderdag van 21.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag van 17.00 uur tot 18.00 uur. 
Fietsers worden in het promenadegebied tijdens winkeltijden niet toegestaan. Fietsen op het 
promenadegebied is alleen mogelijk tussen 18.00 uur ’s avonds en 9.00 uur ’s ochtends op maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag. Op koopavonden zijn fietsers toegestaan vanaf 21.00 uur en op 
zaterdag vanaf 17.00 uur. Zie voor meer informatie paragraaf 4.1 onder ‘afsluiting binnenstad voor 
gemotoriseerd verkeer’ en ‘afsluiting binnenstad voor (brom)fietsers’.

Op de singel, Maaspoort, het Stationsplein, een gedeelte van de Stationsstraat, de Driesveldlaan en 
de Sint Maartenslaan gelden geen beperkingen voor verkeer.

Bevoorrading
Om overlast van het expeditie verkeer te beperken wordt dit verkeer binnen de singels alleen tijdens 
laad- en lostijden toegestaan. Door middel van hydraulisch gestuurde verkeerszuilen aan begin en 
einde van de winkelstraten wordt op de promenades het verkeer geweerd. Verkeer kan buiten laad- 
en lostijden alleen middels een ontheffing de promenades oprijden. Het promenadegebied is dan 
slechts via twee ingangen de stad bereiken; via de Nieuwe Markt en via de Korenmarkt. Op deze wijze 
wordt overlast zoveel als mogelijk beperkt. Meer informatie is opgenomen in paragraaf 4.1 onder 
‘afsluiting binnenstad voor gemotoriseerd verkeer’.

Evenementen
De openbare ruimte is flexibel ingericht zodat evenementen kunnen plaatsvinden. Een belangrijk 
evenement dat ieder jaar plaatsvindt, is de Weerter kermis. Bij de inrichting van de openbare ruimte 
is rekening gehouden met grote evenementen als deze. Verlichtingselementen kunnen worden 
weggebogen en elektra- en watervoorzieningen zijn aangebracht op de Markt en op de Nieuwe Markt. 
Meer informatie over evenementen is opgenomen in paragraaf 4.2 onder ‘Evenementen’.
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2. EVENEMENTENBELEID (2011):

De uitgangspunten evenementenbeleid:
het beleid richt zich op een goede kwaliteit van evenementen en op het tegengaan van negatieve 
effecten;
het beleid kan rekenen op draagkracht van betrokken partijen;
het beleid is helder, uitvoerbaar en handhaafbaar;
het evenementenbeleid geldt voor de gehele gemeente Weert:
het evenementenbeleid evalueren we jaarlijks. Hierbij gaat het om verbeterpunten in de uitvoering. 
Het gaat niet om wijziging van het beleid. Dit staat in principe vast voor vijf jaar (2011 t/m 2015).

Hiermee wordt flexibel ingesprongen op de doelstellingen, evenementen zijn immers vanwege hun 
korte duur zeer dynamisch en vragen om een flexibele benadering. De jaarlijkse evaluatie geeft 
voldoende gelegenheid om snel en gericht op gewenste onderdelen in te springen. 

Visie en doelstellingen
De visie van de gemeente Weert is, een gastvrije, levendige en aantrekkelijke gemeente te zijn, zowel 
voor de eigen inwoners als voor bezoekers uit de regio (centrumfunctie). Die gastvrijheid komt tot 
uitdrukking in de slogan ‘Met ons. In Weert’. In Weert voelen inwoners, bezoekers en ondernemers 
zich thuis. Een gevarieerd en goed functionerend voorzieningenaanbod draagt hieraan bij. In dat 
aanbod spelen evenementen een belangrijke rol. Van belang is dan ook dat er een goed werkend en 
actueel evenementenbeleid is, dat breed wordt gedragen door alle betrokkenen.

Het doel is een goede kwaliteit van de evenementen in Weert te bevorderen en de negatieve effecten 
tegen te gaan. Dit doen we samen!

Het doel vraagt om integraal evenementenbeleid, dat samenhangt met andere 
beleidsvelden:
economisch beleid: gezond ondernemersklimaat, goede kwaliteit en uitstraling van evenementen, 
gevarieerd aanbod, tegengaan oneerlijke concurrentie;
ruimtelijk beleid: het bestemmingsplan is het belangrijkste publiekrechtelijke instrument voor het 
regelen van het toegestane gebruik (gebieden waar evenementen wel en niet plaats kunnen vinden);
milieubeleid: tegengaan geluidshinder en beheersing afvalstromen;
beleid inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte: een goede inrichting in combinatie 
met goed onderhoud en goed beheer van de openbare ruimte is (mede) bepalend voor het sfeerbeeld 
(zie ook beheervisie binnenstad);
veiligheids- en handhavingsbeleid: ordentelijk verloop van evenementen, veilige evenementen, 
tegengaan en beperken van de bij evenementen gepaard gaande overlast, verkeersveiligheid, heldere 
afspraken over toezicht en handhaving;
gezondheidsbeleid: geluidbeheersing, alcoholmatiging en bevorderen sociale hygiëne bij 
evenementen.

Taakverdeling
In het coalitieprogramma wordt erover gesproken dat het evenementenloket onderdeel is van het 
Centrummanagement Weert. 
Er moet echter een duidelijk onderscheid gemaakt worden in beleids- en publiekrechtelijke taken. De 
gemeente blijft eindverantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleid en het uitvoeren 
van de daarbij behorende publiekrechtelijke taken (zoals vergunningverlening, subsidieverlening, 
toezicht, handhaving, openbare orde etc.). 

Wat willen we zijn? (visie)
Weert wil een gastvrije, levendige aantrekkelijke gemeente zijn, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers uit de 
regio (centrumfunctie). Die gastvrijheid komt tot uitdrukking in de slogan ‘Met ons. In Weert’. In Weert voelen inwoners, 

bezoekers en ondernemers zich thuis. 

en
Hoe bereiken we dat? (doel)

Het gezamenlijk bevorderen van een goede kwaliteit en kwantiteit van de evenementen die in Weert worden 
georganiseerd en het verminderen van de mogelijke negatieve effecten.
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Het is daarom van belang helder te zijn over de diverse rollen die in het kader van evenementen 
worden vervult. Als spelers worden aangemerkt evenementenorganisaties, gemeente Weert en 
Centrummanagement Weert. 
Gemeente Weert
De publiekrechtelijke rol van de gemeente Weert richt zich tot het voeren van het evenementenloket 
(centraal aanspreekpunt), afspraken over gemeentelijke facilitering, borging van het proces, 
vergunningverlening, toezicht, controle en handhaving. 

Evenementenorganisaties
De rol van evenementenorganisaties richt zich op de kerntaak van het organiseren van evenementen, 
het zorgdragen voor de vereiste vergunningen, en het uitvoeren van evenementen overeenkomstig de 
verleende vergunning.

Centrummanagement Weert
Het Centrummanagement Weert wordt qua werkapparaat (vooralsnog) gefinancierd door de 
gemeente Weert maar voert activiteiten uit van en voor ondernemers. De koersnota “Winkelstad 
Weert” biedt het kader voor Centrummanagement Weert. Op verzoek van de samenwerkende 
ondernemers kan Centrummanagement Weert gevraagd worden om evenementen te coördineren of 
in opdracht van ondernemers te (laten) organiseren. Hierbij te denken aan Koninginnedag, -week, -
jaar; week van de gastvrijheid en Winterstad Weert. Uitgangspunt is hierbij een heldere 
opdrachtverstrekking met bijbehorende kostendekking. De meer strategisch – tactische rol van 
Centrummanagement Weert zit in de structuurversterking van Weert van de programmalijnen 
Winkelstad en Recreatiestad. Uitwerkingen van deze structuurversterkende acties zijn o.a. 
zelffinanciering, arrangement ontwikkeling, centrumstad promotie, innovatief ondernemen, 
versterking winkel-, horeca- en recreatieaanbod.

Tabel 1: Schematische weergave rolverdeling spelers evenementen, gemeente Weert.

Aanpak
Bij het opstellen van het nieuwe beleid houdt de gemeente Weert nadrukkelijk rekening met de 
wensen en mogelijkheden van evenementen organisaties, horecaondernemers, wijk- en dorpsraden, 
inwoners en andere, bij de ontwikkeling van evenementen en uitvoering en handhaving van 
evenementenbeleid betrokken partijen.

Naast intern overleg met alle betrokken overheidsdiensten wordt er overleg gevoerd met organisaties 
van evenementen, de Bewoners Organisatie Binnenstad en de wijk- en dorpsraden. De uitkomsten uit 
deze bijeenkomsten worden in het definitieve beleidsplan verwerkt. Jaarlijks wordt een evaluatie 
gehouden. De conclusies en aanbevelingen worden verwerkt in het beleidsplan. Het beleidsplan wordt 
door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en ter kennisname aan het 
gemeenteraad via de commissie aangeboden.

De bezoeker aan evenementen wordt via internet gevraagd over de kwaliteit, kwantiteit en 
aantrekkelijkheid van het huidige Weerter evenementenaanbod. De uitkomsten hiervan bieden 
mogelijk handvatten voor evenementenorganisaties, Centrummanagement Weert en gemeente om de 
kwaliteit en aantrekkelijkheid van de evenementen te vergroten. Dit binnen de kaders van dit 
evenementenbeleid. 
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3. HORECABELEID (2011)

De uitgangspunten van dit nieuwe horecabeleid zijn:
het nieuwe beleid richt zich op een goede kwaliteit van het uitgaansleven en op het tegengaan van 
negatieve effecten;
het is samen met betrokken partijen (interactief) opgesteld;
het nieuwe beleid is helder, uitvoerbaar en handhaafbaar;
het horecabeleid geldt voor de gehele gemeente Weert en voor de periode 2011 t/m 2014.

Visie en doelstellingen
De visie van de gemeente Weert is, een gastvrije, levendige en aantrekkelijke gemeente te zijn, zowel 
voor de eigen inwoners als voor bezoekers uit de regio (centrumfunctie). Die gastvrijheid komt tot 
uitdrukking in de slogan ‘Warm Welkom in Weert’. In Weert voelen inwoners, bezoekers en 
ondernemers zich thuis. Een gevarieerd en goed functionerend voorzieningenaanbod draagt hieraan 
bij. In dat aanbod speelt de horeca een belangrijke rol. Van belang is dan ook dat er een goed 
werkend en actueel horecabeleid is, dat breed wordt gedragen door alle betrokkenen.

Het doel is dan ook om de goede kwaliteit van het uitgaansleven in Weert te bevorderen en eventuele 
negatieve effecten tegen te gaan. Dit doen we samen!

Het doel vraagt om een integraal horecabeleid, dat samenhangt met andere beleidsvelden:
economisch beleid: gezond ondernemersklimaat, goede kwaliteit en uitstraling horecasector, 
gevarieerd aanbod, tegengaan oneerlijke concurrentie;
ruimtelijk beleid: het bestemmingsplan is het belangrijkste publiekrechtelijke instrument voor het 
regelen van het toegestane gebruik (gebieden waar horeca zich mag vestigen);
milieubeleid: tegengaan geluidshinder en geurhinder;
beleid inrichting en onderhoud van de openbare ruimte: een goede inrichting en goed onderhoud is 
(mede) bepalend voor 
het sfeerbeeld (zie ook beheervisie binnenstad);
veiligheids- en handhavingsbeleid: veilig uitgaan, tegengaan overlast en (georganiseerde) 
criminaliteit, heldere afspraken toezicht en handhaving;
gezondheidsbeleid: alcoholmatiging en tegengaan drugsgebruik, (met name onder jongeren) 
bevorderen sociale hygiëne in horecagelegenheden.

Om te toetsen of de (algemene) doelstelling van het horecabeleid op koers ligt, wordt 
voorgesteld de komende jaren de volgende concrete (SMART2)-doelstellingen te hanteren:
het aantal passanten in de Weerter binnenstad neemt toe met 20% in 2014 ten opzicht van 2009;
De rapportcijfers van de klant over de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de Weerter horeca nemen 
toe de komende jaren (op basis van een nog te houden nulmeting begin 2011);
het aantal constateringen en klachten overtreding openingstijden vanuit de horeca daalt met 20% in 
2014 ten opzichte van 2009;
het aantal processen-verbaal wildplassen en drank/glas op straat in het horecaconcentratiegebied 
daalt met 10% in 2014 ten opzichte van 2009;
het aantal constateringen en klachten van geluidsoverlast vanuit horecagelegenheden daalt met 
tenminste 20% in 2014 ten opzichte van 2010;
het aantal constateringen en processen-verbaal van geluidsoverlast van bezoekers daalt met 
tenminste 20% in 2014 ten opzichte van 2010;
Voor de overlast als gevolg van het foutief stallen van fietsen zal in 2011 nog een nulmeting 
plaatsvinden.

2 SMART staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Wat willen we zijn? (visie)
Weert wil een gastvrije, levendige en aantrekkelijke gemeente zijn, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers uit de 

regio (centrumfunctie). Die gastvrijheid komt tot uitdrukking in de slogan ‘warm welkom in Weert’. In Weert voelen 
inwoners, bezoekers en ondernemers zich thuis. 

Hoe bereiken we dat? (doel)
Het gezamenlijk bevorderen van een goede kwaliteit van het uitgaansleven in Weert en het tegengaan van eventuele 

negatieve effecten.
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Bron Nulmeting Doel 2011 Doel 2012 Doel 2013 Doel 2014

Rapportcijfer klant 
over kwaliteit 
Weerter horeca 
neemt toe

Social 
media 
(hyves 
e.d.)

Nog 
bepalen Nog bepalen

Rapportcijfer klant 
over 
aantrekkelijkheid 
Weerter horeca 
neemt toe 

Social 
media 
(hyves 
e.d.)

Nog 
bepalen Nog bepalen

K
w

al
ite

it 
ho

re
ca

Aantal passanten 
per week in 
Weerter binnenstad 
neemt toe

Locatus
112.100 
per week
(jaar 2009)

117.700
( + 5%)

123.300
 (+ 10%)

128.900
(+ 15%)

134.500
(+ 20%)

Bron Nulmeting Doel 2011 Doel 2012 Doel 2013 Doel 2014

W
ild

pl
as

se
n Aantal processen-

verbaal wildplassen  
in 
horecaconcentratie
gebied daalt

Gemeente 119
(jaar 2009) 

116 
- 2,5% 

113
- 5%

110
- 7,5%

107
-10%

D
ra

nk
/g

la
s

Aantal processen-
verbaal drank/glas 
op straat in 
horecaconcentratie
gebied daalt

Gemeente 104
(jaar 2009) 

101
-2,5%

98
- 5%

95
-7,5%

92
-10%

G
el

ui
ds

ov
er

la
st Geluidsoverlast 

vanuit 
horecagelegenhede
n daalt

Gemeente 14
(jaar 2010) 

13
- 5%

12
- 10%

11
- 15%

10
- 20%

G
el

ui
ds

ov
er

la
st

Geluidsoverlast van 
bezoekers daalt Gemeente 14 

(jaar 2010) 
13
- 5%

12
- 10%

11
- 15%

10
- 20%

O
ve

rl
as

t 
fie

ts
en

Foutief stallen 
fietsen daalt Gemeente Nog 

bepalen  -% -% -% -%
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Interactieve aanpak
Bij het opstellen van het nieuwe beleid houdt de gemeente Weert nadrukkelijk rekening met de wensen 
en mogelijkheden van horecaondernemers, wijk- en dorpsraden, inwoners en andere, bij de ontwikkeling 
van horeca en uitvoering en handhaving van horecabeleid betrokken partijen. 


