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Cindy Voorter

Van: noreply@weert.nl
Verzonden: vrijdag 29 juli 2022 16:46
Aan: André van Beerendonk
Onderwerp: Algemene nieuwsbrief gemeente Weert

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden Nieuwsbrief  

 

Algemene nieuwsbrief gemeente Weert  
 

Op de website van de gemeente Weert heeft u zich aangemeld voor de 
algemene nieuwsbrief, met nieuws en informatie van de gemeente Weert. Deze 
nieuwsbrief wordt zo vaak als nodig is verzonden. 

 
Boerenprotest in Weert  
28-07-2022 

 

Sinds woensdagochtend 27 juli zien we op verschillende plekken in Weert de omgekeerde 
Nederlandse vlag hangen als protest van de boeren richting de Landelijke politiek in Den 
Haag. De geplande reductie van de uitstoot van stikstof heeft een grote impact op 
agrarische ondernemers. Het college van burgemeester en wethouders staat achter het 
grondrecht dat er in Nederland geprotesteerd mag worden. Maar aan de andere kant 
begrijpt het college ook dat er inwoners zijn die aanstoot nemen aan het op deze manier 
tonen van de Nederlandse vlag.  

 
Tijdelijke achterstand groenonderhoud door groei-explosie  
26-07-2022 
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Wie een tuin heeft, kan het beamen: door regelmatige regen in combinatie met hoge 
temperaturen groeien het gras, de planten en ook het onkruid explosief. Door het 
groeizame weer van de afgelopen weken is bij de gemeente een achterstand in het 
onderhoud van groen ontstaan.  

 
In memoriam oud-raadslid Riky van Kuijk-Blommestein  
26-07-2022 

 

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Riky van Kuijk-
Blommestein. Mevrouw H.J. van Kuijk-Blommestein was in de periode 1970 tot 1983 lid 
van de raad van de gemeente Weert. Aanvankelijk was zij raadslid namens de 
Centrumgroepering. Toen deze groepering in 1978 samenging met het CDA zette zij haar 
raadslidmaatschap voort namens het CDA.  

 
Antje is terug van haar 'reis': onthulling kunstwerk  
20-07-2022 

 

Op woensdag 20 juli is het nieuwe kunstwerk van Antje van de Statie feestelijk onthuld 
door wethouder Martijn van den Heuvel en ontwerper van het kunstwerk Angeline Maas. 
Het kunstwerk is gemaakt door het bedrijf Smolenaers Constructie & Plaatwerk. In dit 
kunstwerk zijn de ideeën (vlaaipunten) verwerkt van leerlingen van Het Kwadrant.  

 
Extra ondersteuningsregeling voor controle coronatoegangsbewijs  
20-07-2022 

 

Binnen de aanpak van het coronavirus heeft het kabinet in de periode van 22 september 
2021 tot en met 26 maart 2022 een coronatoegangsbewijs verplicht gesteld op veel 
plekken waar publiek samen komt. Het controleren van dit coronatoegangsbewijs heeft 
bij veel ondernemers en organisaties voor extra kosten gezorgd. Voor de periode van 1 
januari tot en met 26 maart 2022 wordt nu opnieuw geld beschikbaar gesteld door het 
kabinet.  
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Wilt u meer nieuwsberichten bekijken? Deze kunt u vinden in het nieuwsoverzicht op 
onze website. 

Wilt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Weert (bijvoorbeeld 
bouwvergunningen of ruimtelijke plannen) bekijken? Deze staan op de landelijke website 
officiëlebekendmakingen.nl. 

Opzeggen? 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Zowel bovenaan als onderaan deze e-mail 
staat een link waarmee u zich kunt afmelden of uw instellingen of e-mailadres kunt 
wijzigen. U kunt een afmelding ook altijd aan ons doorgeven via een e-mail aan 
communicatie@weert.nl. 

Met vriendelijke groet, 
Gemeente Weert 

Gemeente Weert 
Adres: Wilhelminasingel 101 Weert | Postbus 950, 6000 AZ Weert 
Telefoon: (0495) 575 000 
E-mail: gemeente@weert.nl of gebruik het contactformulier 
Facebook: facebook.com/gemeenteweert 
Twitter: twitter.com/gemeenteweert  

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden of uw 
instellingen wijzigen.  

 

 

 


