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lnleiding
Het huitlige Stadspark van Weed heeft weinig uitstraling, het figrt er atjarentang desolaat bij,
!9wo1ers-v.an fq wiik Biest en b¡nnenstad ergeren ¿ichäl hngãre t¡c ãan de sjtuat¡e. w¡rlaao oe
Bieet heeft het initietief geñomen orn de lcu¡aliteit van het park te verbeteren,
tâartoê is een werkgroep in het leven geroêfên die de ïvËnsên en ideeën moet omzetten in
aanbevelingen ter verbeteríng van het Stadspa*.
De laden van de werkgroep vertegenrrvoordigen Wijlrraad de Biest. hewonars uit de
stadsparkomgeving en de Stichting Bewonersorganisatie Binnenstad, Een ambtenasr van de
gemeente Weert heeft de',rrcrkgroep geadviseerd over cultuurhistorische aspecten van het gebied.
ln. dit rapporl zijn de bevindingen van de werkgroep wÊergêgeven.
Alle¡eersl is de problematiek geanalyseerd en vervolgens eãn kr¡¡aliteitsenalyse opgesteld voor het
huidige $tadspark. Er is ook gekeken naar de toekomst" ln de toekomstvisie is re'rãning gehouden
met bedri¡fsverplaatsing van houthandel Scheíjmans. Op termÍjn is het dan mogefijk hei
cuftuurhistorisch gebied binnen de grachtengordelte integrereñ in het toekomdigã SÞdspark.
Tot slot wordt overgegaan lot een over¿icht van aanbeveingen err concluojes.
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Het huidige Stadspark
Omschrijving
Het stadspark {grofweg gesitueerd tussen Kasteelsingel, Jen van de Croonstraat, Recollectenslraat
en Biest) bestaal in feite uit twee opÊn Erâsvelden met aan de randen ervan errige bomen. De twee
ürasveiden {plantsoenen} rnet wandelpaden. worden met elkaar verbonden ter hóogta vän museufir
De Tiendschuu¡. Aan tuæe zijden wordt het park begrensd door de aanwezige grafütengordel,
ondendeel van het voormalige kasteel De Níjenborgh,
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in een ongeving me! een ijke cultuurfiistorac/re gescfüedenís

Huidig aanzien
Måår wè¡nig rnensen worden aangetrokken om €Ên bezoek te brengen of een wandeling te maken

door het park.

De aanduiding park is feitelijk ten onrechte, want los van de histarische grachtenresten en enkele
monumentafe bomen heeft het park als totaal weinig of geen uitstraling. De plantsoenen zijn niets
meer en niets minder dan matig onderhouden grasvelden waar met grote regelmaat hondån worden
uitgelaten. De gevolgen daarvan ururden zichtbaar wannËer spelencle en ijsjes etende kinderen,
oudêrs en ander publiek, in al clan niet verse hondendrollen stappenHet plantsaen rechts nâast dê Tiendschuur doet ofTicieel dienst als hondenuitlâåtptââls. Het grasveld
ter plekke is veelalbezaaid met riekende uitwerpselÊn van honden. Ondanks de âanwezigl¡eid varr
enkele waardevolle en fraaie boomsoorten (Hongaarse eik, Kastanje, Esdoorn! wordt dit ituk¡e
stadspark doorde meeste bezoekers gemeden-

Het $tâdspark straalt +en troostebze sfeer uit. Niet alteeñ als gevoþ vän een simpele inrichting, maar
vooräl oûk dmr hêt flâlåterr van het noodzakelijke onderhoud, Het meubilair staat er verwaartoosd blj.
Het is een hard contrast met ds fraaien gedegen onderfrouden 'kasteelomgeving'(privé-bezit)
overigens leat ook de veiligheid in het parkgebied nog veelte wËnÊen ovÉr.
togrts is in het park een {aljarenlang ongebruikte} jeu de baulesbaan en een speethuisje voar de
klnderen gesilueerd,

Uitgezonderd enige fraaie kastanjebomen, enkele esdoorn$ en de treun¡r¡iþen langs de
grachtengordel, heeft het park geen bijzondere natuurwäarden,
Het gedeelte binnen de grachtengordÊl{privé-eigendüm en houthandelbedrijvigheid} heeft een grote
cultuurhistorische waarde, De resten van de voormalige burcht 'De Nrjenborgh; zijn hier en daainog
goed zich{baar. De e€uwenoude plataan en enkele andere boomsoorten geven hlt binnenterrein nõg
€Ën êxtrâ dimensie. Hoofdzakelijk de binnenzijde van de om¡nuurde tuin heeft nog enige
nåtuurwaarden, vcoraldoor de aanwezigheid van fraaie muurflora. Bovendien is fret eån bro€dplâats
van verschillende vcgelsoorten,
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Analyse problematiek
Bekend is, dât reeds een defiigrta!jaren bijna nlets meer aan het park is gedaan. Het huidige
stadspark voldoet niet meer aan de wensen van de gebruikers, in zoverrã er nog gebruikeis zijn, Het
park l¡gt opgesloten tussen de bebouwing, parkeerplaatsen en wal groen en watêr. Naar de
toegangspaden moet men eoeken. En door het onveilig gevoel nodiE hel park niet uit voor een
wandeling of een rustig verblijf. De jeu de bor.rlesbaan wordt al vele jaren niet meer gebruikt. Het grãs
en de paden zijn van slechle kwaliteit" Een gezellige picknick bij eeñ hondenuitlaatpiaats is niet
aantrekkelijk. Het zich op,houden van groepen jongeren in het park {met andere bedoelingen dan een
doorsnee-bezoeker) heefi tot gevolg dat ouderefi þoah de bewoners van Ververstrof) eriicn onveilig
voelen. Kortom de vÊf¡ôedêring is toegeslagen.
De renovelie vån de oeverwanden in juni 2000 heeft r+einig of niets aan verbeteringên en waarden
lo,egevoegd aan het park- ln tegendeel, De uituoerder van de werk¿aamheden bleek geen enkele
af{initeit met de natuurte hebb€n, Forse beschadiging van bomen en struiken waren}et gevolg,
Tijdens de onlangs uitgevoerde werkzaamheden aan de gracht {verwijdering van baggersìib) bteek
nog eens hoe slordig de oeverrenovatie toen is uitgevoerd. Bij het zakken vàn Ce uølérspie$el
ku¡amen de 'harde bewijzen'boven water,
Overigens zijn ook vraagtekens te zetten ov+r de wijze waarop de slibveruijdering heeft
plâåtsgevonden.

lnventarisatie problemen
Er is een inventarisatie gemaakt van de totale problematiek in het stadspark op basis van veiligheidsen kwaliteilsaspecten, opgesplitst in het deel van het park clat velt buiten de kasteeþracht en het deel
binnen de gracht.

Analyse stadspark buiten de kasteelgracht
Veiligheid
Onveilig gevoel.
Veel vernielingen. Geen repâralie. Verloedering
Samenscholing jeugd, {hangplek}
Te weinig doorgaande paden.
Overlast door fietsers en bromfietsers.
Verlichting laat te wensen over.

-

llwalÌteit

-

Fade* verlreren in slechte staat.
De hcndenuitlaatplaats is niet duidelijk aangêgeven en niet passend biieen liguveide.
Jeu de boulesbaân ¡c vêrwâârloosd, wordt niet gebr.uiK en heeft derhalve geen functie meer
K'dalitêit ligrweiden laat te wensen over.
Niet attractief / geen spanning,
Geenbuitenexposilies.
Ontsluiting vân u¡t de stad is slecht. {geen duidelijk zichtbare toegang)
]e weiniç en te k¡eine afuatþakken. (o.a. parkz¡jde bij ijssalon Hupkens)
Plaats, aanlalen kwaliteit zitbanken onder de maat.
Park aan de Recollectenstraat te eeer gescheiden van het park aan de Kasteelsingel.
Zwerfvuif {Õ.a. blik en plastici onder de coniferen en in en rorrd de gracht"

Dlt¡ersen
Het vissen in de gracht heeft kwaliike effacten vûor dê watervogels" {o.a" waterhoentjes en
eenden aan de haalr en of verstrengeld in de vislijnen)

-

turalyse deel binnen de kasteelgracht

-

Privé'eigerrdom en dus niet toegankelijk. Het gedeelte buiten de gracht is als stadspark te klein
Houthandelbedrijvigheid in deze ûmvãng hoûrt niÈ{ meer thuis in de binnenslad.
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Aanbevelingen
Bahelve enige solitaire bÕmen in de binnen$tad en de jonge aanplant van de singeb is hel groen van
hËt stadspãrk het beeldbepafende groen van de binnenstad. Het gebied kent historische, culurele en
functionele betekenis maar heefr heden een te bescheiden belevingswaarde voor grotÊ groËpen
fiìensen. Het plan van de trerkgroep heefi tot doel de belevingswaarde van het stadspark te verhogen
door fors te investeren om het huidige troosteloze aanzicht van het park te transforrneren nâår een
aantrekkelijk nieuw uiterlijk; een stadspark waar het goed toeven is en nåar van attes valt te beteven.
Om da kwaliteit en þebaarheid van het stad*park te verbeteren heeft de werkgroep op basis van
veiligheid en kwaliteit aanbevelingen opgesteld, uitgesplitst voor dat deel van het park dat valt buiten
de kasteelgracht en het deel binnen de gracht_ (z¡e schet$plan)
Er is een schetsplan gemaakt waãrop sommige aanbevelingen al zichtbaar zi¡n gernââkt. Tevens
plan vanuit çFgãân dât oB termijn de tu,ee afzonderlijke gebieden -het parkdeel buiten
'a¡ordt er in het
de kasteelgracht en terrein binnen do grachtengordel- straks sâmen het Stadspark gaan vffmen.
rl

lt

]i

I

ii

It
ri

t:

I

-

r!

-:l

t

I

t"

t
ri

r;Fi+.¡:Eç-*._

Verbeteringen buiten de kasteelgracht
Veitþheid
Het park afsluitb'aar rnaken {aan toegangszijder¡)
Meer onlsluitingen creëren, Ook langs Ververshof. Mogelijk ook een toegâng vanuit Ververshof,
een en ander in overleg met Stichting üuderenzorg Weert. Hoofdingang vanuit de stad.
Een vaste pêrsoon aanstellen voor onderhoud en toezicht.
VerhinderÊn doorgang van fietserc en bromfietsers en hiêr op toezien.
Het gras rondom voorzien van een laag buishekje. (gielijk aan de Biest- en Kasteelsingetzijde)

-

Verlichtingverbeteren-

Kwaliteli
Ðpheffen hondenuitlaatplaats. Daarvoor in de plaats een hondentoilet maken ter plekke van de
venvaarhosde jeu de boulesbaan, Verwijzingen naar hondentoilet aanbrengen,
Naamborcljes plaatsen op de bomen met naam en bijzonderheden. De bomenlijst aanpassen.
De Tiendschuur behouden en de bijbahorende tuin integreren rnet het park.
lnrichten vån een terras in de luin van de Tiendschuur en te exploileren door de Tiendschuur
tijdens de openingstijden, Êij de Tiendschuur parteeermogetijkheid scheppen.
Deel parkeertenein âãn dê Kåsteelsingel benutten vtor een b€têr zicht op het pârk en ruimere
toegang. Een rtieuwe hoofdingarrg åldaãr geeft de relatie met de binnenstad gestalte,

-
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OrganisÊÍen van thema- en {beelden-itentoonsteilingen in het park,
Nieuw hoofdpadenstruçtuur €n bijbehorende toegani¡en aanteggen"
Een fontein aanbrengen op kruising van hoofdpaden.
Ëventueelphalselijk reliefs aanbrengen in hetierrein.
Paden en üevêrs verbetergrr. pn tgrmijn de paden voorzien var! een sierklinkerbestrating.
Sfeer brengen ¡n het park (herinrichten), meer bloernperken en bloembalq.ken.
voorzienirrgen treffen voor een operrbaar toilet in of bij de Tiendschuur.
lnvesteren in nleuw meubilair. Meer en grotere afvahàkken plaatsen. Mesr zitbånken plaatsen,
ztbanken langs de gracht ook richten nãar het wâtÊr. tor enrele hogere banken voor oudÊre
mensen. Renoveren b,esteende zitbanken
Speelgelegenheid vsor de kinderen aan de Recollectenstraat.
9ntspalningsmogelijkheden via spetdoor vofuvassenen. {b.v" kegelbaan, scheakbord}
Kasteelgracht aan Biestzijde verlengen tot aan de Recollectenstraat

D¡yersen
Het vissen heeft kwalijke effecten voor de watervogels" ln overleg met HengetsBortvereníg¡ng Sl,

-

Petrus moel naar een oplossing van dit probleem worden gezocnt.

Verbeteringen gebied binnen de grachtengordel

'
-

Dehouthândelbedrijvigheidverplaatsen.
Herenhuis beschikbaar stellen voor openbare doeleinden,
Het binnenterreirr toevoegen aan het stadspark.
Houten brug naar het (buiten)park in het vertengd* van de hoofdpoort
Op termijn de lussengracht openen, met een brug eroverheerrAfsluitbaarmaken.{entree poorten}
ln hst herenhuis de geschiedenis van het lrasteelen de historie van Weert
Tentoonstellingen /rnuziekfeesten.
Trouwmogelijkheid.
Dâghoreta met terras.
Podium l Kiosk,

Verbetering€n op korte termijn
Zonder te wachten op enig uitsluitsel omtrent de verplaatsing van de houthandelen de daarop
volgende herinriehting van het binnentenein kan met het verbeteren reeds aan het deel buiten de
gracht begonnen worden. lndien dit niet op korte termijn te realiseren is dan js het van belang dat
onderstaande verbeteringen zÕ spoedig mogelijk worden uitgevoerd.
Veiligheid
Meer antsluitingen creëren.
De ingang vanuit de stad aan de Kasteelsingelaanpassen.
Een vaste persoon aânstêllên voor onderhoud en toezicht.
Verhinderen doorgang van fietsers en brornfietsers en hier op toe¡ien.
verlichting verbeteren. Aãnbrengen nieur,r¡e verlichtingsarmaturen.

-

Kwalíteit

-

Ûphetfen hondenuitläâtplaats. Daarvoor in de plaats een hondentoitet realiseren ter plekke van

de ven¡raarloosde jeu de boulesbaan, Verwijzing€n nãar hondentoilet aanbrengen.
Naamþordies plaatsen op de bomen met naâm err bijzonderheden van de boñen. De bomerrlijst

actualiseren,
Paden en oevers verbeteren.
Meer en grotere vuitnisbakken plaatsen.
Meer zitbanken plaatsen. Zitbanken langs de gracht ook richten naar het water, Ook enkele
hogere banken voor oudere mensûn. Renoveren bestaande zitbanken.

Diversen
Het vissen heeft kwalijke effecten voor de walÊrvogels, ln overleg met HengelsportvËreniging St.
Petrus moet nãär een oplossing van dit probleern wçrden gezocht.
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Enkele belangrifke onderdelen van het plan zijn:
hat gadeelte þinnen de grachtengardeltoevoegen âân heÉ besfaande stadspark
de aan/eg van twee hmfdwandelpaden en een fontein op de kruising van deze peden
renovatie ínfnstructuur en andere andardelen van het huídige park

-

Þ¡et

de entrae van l¡ef park (taegangspoorfenJ optimaliserert
de gracht langs de Eiest verlengen tot aar¡ de Reco/leclensfraat
de fussengracåt herstellen (scheidslijn fusse-n vroegere haofdburcht en vwrburcht)
reefisaf¡b van een kiosk of podium rneer¡ of beide
iarlatølert
reâlisâtië van (høreca)terras en openbaar hoitat
de sociale cor¡trole verhogen;aansfellen van eÊn vaste toezçhthouder.
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Revitaliseren stadspark Weert
Aanbevelingen werkgroep'stadspark'
De be{angstellirrg om in de stad te gaan u/rnen neemt alsmaar toe. Ër verrijzen steeds meer
åppartementen in (en aan de râflder¡ van) de binnenstad Weert. Hierdoor ontstâat êen nog grotere
behoefte aen wandeF en n¡strulmle in de directe omgeving. Het huidige $tadspark eou aan die
þehoeûe kunnen voor¿ien ware het niet dat hel met de ¡qwãUteit ervafniet ro hest ís gesteld. De
aftakeling van hel stadspark is sjnds jaar en dâg zichtbaâr"
Het is bekend dal gerneente Weert plannen heeft om het park te revitaliseren, echter pas nadat een
akkoord is gesloten met houthandelscheijmans (gevestigd op het terreín binnen de giachtengordel)
over het verplaatsen van het bedrijf. Ondanks dat de Gemeente met Scheijmans in oioernandetirrg is
stelt de werkgoep voor, niet te wachten totdat de onderhandelingen zi.in afgerond. Het opknapperi
van het huidige park kan nu worden aangepakt, Want indien men aen visie heeft voor het deelþinnen
d.e gracht dan kan men, hierme€ rekening houdend, het deel buiten de gracht alvast aanpakken.
Vandaar.dal de werkgroep ook gekeken l¡eeft naar een mogelijke invulling van het toekomstig
sladspark binnen de grachtengordelen hiervan uitgaande een äanu€t heéft gemaakt voor eeñ phn
voÕr hÊt stadspark buiten de gracht.
Dus btj deze aanpak hoeft de uitvoering van het deel buiten de gracht n¡et të wachterr op de
ontwikkelingen hinrien de grachtengordel. Daarnaast kunnen veie kleine zaken nu alverbeterd
worden,

Verbeteringen buitan de grdcht
Om een gevoel vân veilighêid te creeren moeten door het park doorgaande hoofdu¡andelpaden
',vorden aangelegcl. Zowel vanuit de stad {Kasleebingel} naar de Reællecterrstraat als tiræl van de
Biest naar de Jan van der Groonstraal. Dit lâât$te hoofdpad verbindt het deel buiten de grâcht met het
deel binnen da gracht middels een houten brug, Deze brug ligt precies in het verlengde van de brug
met toegangspoort aan de Biest naar het gedeelte binnen de grachtengordal. Op nei kruispunt van de
hoofdpaden is een fontein gepland- Een fontein met de nodige uitstralÍng. Door het zicht op deze
fontein vanuit alle richtingen rrerkt dez€ åls een rnagneel en als een oriënteringspunt. Door de rechte
en met slerbestrating verharde doorgaande paden zal de veiligheid verhoogd worden.
Belangri.ik is ook een uitnodigende entree vanuit de stad. Door aan de Kasteetsingeleen deel van de
padceerplaatsen te verwüderen wordt het park duidelijk ¿ich{baar vanaf de singel. -Door een brede
toegangopoort te plaatsen in het verÞngde van het gewensle toekomst¡g hoofdpad tussen het
politiebureau en de in aanbouw zijnde appartementen is de entree optimaal.
Om podium optredens in het pãrk mogelijk te maken is hÊt nöodzakelijk dal er een kjosk of een
verient ervan geplaatst wordt,
Rondom de grasveldeñ moet een laag stalen hekwerk worden aangebracht voar het weren van
fietsers en honden op het grasveld. Door bordjes te Blaatsen kan verweeen worden naar het in de
plannen opgenomen hondentoiþt. Voorts vindt de werkgroep het noodzakalíjk dat de Gemeente een
vaste pÊrsoon aanstelt voor het toezicht en het onderhoucl. Dez€ per$oon kan tevenË zorg€n voor
toezicht in en rond de Tiendschuur. Door het plâatsen van een smeedijzeren sierhelr met þoorten aan
de toegangszijden van het park is het park eventueel na zonsondergang af te sluiten. Door het
toezícht +n het afsluitbaar maken van het park worden ongewensle activiteiten voorkomen en is het
mogelijk om het park veel aantrekkelijker te rnaken. Te denken valt ean bloemperken en
bloernbakken en aän ee n beeldententoonstellìrrg of aan andere kunstobjecten, De werkgroep is
voorts van mening dat de tuin achter de Tiendschuur geîntegreercl dient te',rorden met het park,
Tevens kan een gedeelte ervan
'rorden ingaricht ab horecaterras tijdens openingstijden van het
museum. Ook een openbaar toilet zou daar op zijn plaats zijn mits dit goecl ondeinouden wcrdt,
Voor een park zijn bomen een essentieel onderdeel, Vandaar dat rnen de aanwezige
beeldbepatende bomen moet inpâ$sen in het níeuwe park. Uit educetief oogpunt is Éet wençelijk deze
te voor¿ien van bordjes rnet näâm en hijzcn<lerheden van de bomen,
Gezien de relatie van het Sebied met anderg cultuurhistorische elementen is het raadzaäm om
bijvoorbeeld een koppeling âán te brengen (via het Verliefdeleantje'en Biest| met het voormalig
Minderbroedersi<looster en omgevíng. Dit is mogelijk dour de belreffende wandelroute le voorziêrr van
gelijksoortige bestrating en meubilair, heplanting en borden.
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Verbeteringen binnen de grachtengordel
De werkgroep is van mening dat op termijn het binnenterrein eigendom moet r¡mrden van
de
gemeente Weer{¿. Het gebied is een van de rneesl belangrljke historische plekken
van Weert en kent
bovendìen een rijke geschiedenis.
lndien de Gerneente Õv€reênstemming bereikt over het verptaatsen vãn de gavestigde
houthandej
binnen de grachtengordel raar elders, is het aan te beveþn een archeatogisãrr onoãr¿òe¡ç
uit te talen
vo€ren. Hët ärthê0|Õgisch ondeaoek mag echter geen gevolgen hebben ioor de
monumêntale
bomen en andere van berang zijnde aanplant op rret binñenteîrein.
Zo de financielle middelen ontoereikend zíjn voor Êen grootschatig archeologisch onderzoek
dan kan
men beter, 1n verband met de kosten, alleen de meesibetangrijkã gebiedsdäbn onderzoeken.
lmmers wat in de grond zit' blijñ daar goed geconsÈrïêero zitten voor serstvotgende generaties.
Bii.de toekomstige herinrichting van het binnenterreift mret de geschtedenis een belangrijk plaats
krijgen' Het is bijvoorbeeld van belang dat de contouren van hei oude kasteelzichtbaar worden.
Ook
zou men, afhankelijk vân dt kosten, een deelvan de tussÊngracht kunnen uitgraven. ln het herenhuis
zelf zou men eên têntoonstelling kunnen inrichten met de geichiedenis van weert en het kasteel.
Ook is de omgeving en het herenhuis geschikt voor trouwþartijen. Gezien de hcatie ¿ou men bij het
herenhuis ook een terras ffet daghoreca kunnen creêren. ûot< tenloonstellingen en muziekfeesten
en
andere podiafestijnen zrjrr mogetijk.
Het historische binnentenein is gernakkelíik met hel huidige stadspark te koppelen via een aan te
leggen brug in het verlengde van de oude hoofdpoort. op deae wijze ontstaaf een grole openbare
ruimte åls rust- en wandeþebied in de binnenstad. Een recreatieve trekpleister meleen zuigenoe
werking op de bewoners vân de binnenstad en het winkelende publiek,
Het voorstel-vermeH in de Beleidsnota Bestemmingsplan BiestlGroenwoud 1ggg, versie S- om de
randen van het gebied met uoningen le bebouwen ¡s voor de werkgroep Õnåccêptâbel- Het inrichten
van het herenhuis tot appartementen is eveneens onaanvaardbaar.

Verbeteringên op korte termijn
Gezierr de troosteloze aanblik van het stadspark, de verloedering is toegenomen als gevolg van
achterstallig onderhoud, is het nood¿akelijk onmiddellijk met verbe{eringãn aan te vañgen.
Om het park weer enigszins aantrekkelijk te rnåken is het van belang oãt allereerst de-paden
begaanbaar',vorden gemaald. Ook dierren de huidige zitbanken err Jverig meubilair te'worden
gerenoveerd"
Voorts is het noodzakelijk de oevets van de gracht te verbeteren.
Om de kwalijke effecten voor de watervogels op te heffen (tengevolge van het vissen in de grachten)
is het noodzakelijk hierover adaquate afspraken te maken met-Hengelsportvereniging St. pðtrus.

verder wordt door de werkgroep aanbevolen op korte terrnijn de hondenuiflaatBlaats op te heffen en
daarvoor in de plaats, op de plek van de aljaren ongebruilcie
ieu de boulesbaan een hondentr¡lèt tê
realiseren.

S.3men met de overige'korte termijn'aanbevelingen elders in dit råppod, kunnen deze verbeteringen
bijdragen aän Êeñ aângenåam verblijf in het stadspark irr de nabije toekomst,
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Conclusie
De werkgroep heeft met dit plan een aanzet willen geven voor een revitalisering van het stedspark.
Belangrijk is dat de gemêentè Weert dit plan mede als basis gebruikt voor het maken van een
tötââlplän dsor een gespecialiseerd bureau, opdal zo spoedig rnogelijk het stadspark wegr een park
met aanzien kan worden. Verder kan ook alaan de uitwerkirrg binnen de grachtengordelgedarht

worden,
ln afwachting van de uitvoering kunnen kþinere zaken en urgente verbeteringen, zoãls gênÕemd in
dit rapporl, nu reeds in gang gezet worden.

De werkgroep is van mên¡ng dat een en ander stapsgêwijs en voþens onderstaande stellingen dient
le geschieden.
- Rênovatie van het huidige park onmiddellijk aanpakken. Het is noodzaak om op korte termijn de
sirikt noodzakelijke verbeteringen aan te brengen
- Dê in dit rapport aängegeven globale oplossingsrichting dient door een deskundig en
professioneel bureau uitgewerkt te worden in een totaalplan
- Ven¡verving van het terrein binnen de grachtengordelrnoel rsordên bespoedigd
- De aanpak door de gemeenle \¡leert bij het tot stand komen van een definitief plan, moet voldô€n
aan de voþende voorwaardenl
r Het d¡ent een breed draagvlak te krijgen
. Sociale controle moet rnogelijk zijn
. Goed overleg met alle maatschappelijke partners, zoals Wijkraad de
giest, Stichting Ëewonersorganisatie Binnenstad, directe
omwonenden en andere van belang zljnde culturele en
maatschappelijke orga nisâties.

Bepalend vÕÕr eÉn venarachtírrgsvolfe hOge betekenis of belevingsumarde is de toekomstige kwatiteif
van het Stadspark. Þoorslaggevend daarbij is de samenhangende toepassing en betekenis van de
historische, culturele err funetionele wåarden en wellicht ook de natuurwaarden.
Na de realisatie van h*t totale plan heeft Weert er een trekpleister bij: iraf Sfadspark, een vôlwâârd¡g
park, een park met allure waarin het prettig v€fu|¡iven is.
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