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Waar komen we vandaan

• Keent Kiest Kwaliteit

• Stadsdeelvisie Weert-Zuid uit 2016.

• Nov 2019 intentieovereenkomst gesloten tussen Wonen Limburg en 
gemeente

• Nov 2019 gemeenteraad besluit om onderzoek naar maatschappelijk 
voorzieningen mee te nemen in gebiedsvisie



Doel van de gebiedsvisie

• Duurzame en toekomstbestendige aanpak van 650 
portieketagewoningen

• Duurzame oplossing voor de maatschappelijke voorziening in Moesel

• Goede openbare ruimte voor Keent en Moesel

• Voor en met bewoners

= multidisciplinaire opgave die het fysieke en sociale domein omvat



Portieketagewoningen

Serviliusstraat
Laurenburg

Sint Jozefslaan Dillenburg / Louise de Colignystraat



Resultaten bewonersonderzoek



Dat het fijn samenleven in de wijk minstens zo belangrijk 
is als de kwaliteit van de woningen en de openbare ruimte
-> inzet voor betere zorg en veiligheid

Inwoners leren ons

Dat er behoefte is aan toevallige / laagdrempelige 
ontmoetingen zoals praatjes op straat, op een bankje, in 
een park en op een terras
-> leidraad inrichting openbare ruimte



Inwoners leren ons

Dat men zich graag met buurtgenoten wil inzetten voor 
projecten of onderhoud in de openbare ruimte
-> bewonersprojectgroepen

Energiebesparende maatregelen:  67 mensen -> Warm Wonen Weert 

Iets betekenen voor wijk: 72 mensen -> Punt Welzijn

Meedenken toekomst wijk: 291 mensen -> keentmoesel.nl & 
Hoplr



• Opstellen van integrale gebiedsvisie voor de wijken Keent en Moesel, 
voortbordurend op de Stadsdeelvisie Weert – Zuid

• In dialoog met bewoners, gemeente Weert, Wonen Limburg en stakeholders

• Bureau Mecanoo heeft de visie opgesteld

• Geen eindbeeld maar een kader voor toekomstige 

ontwikkelingen

• Geen vastomlijnd plan maar biedt een blik in de toekomst

• Er vinden herijkingen plaats

Gebiedsvisie Keent & Moesel



Stap 1  

Gesprekken met bewoners en stakeholders

Stap 2 Opstellen ambities en uitgangspunten

Stap 3 3 ruimtelijke scenario’s

Stap 4 Gebiedsvisie met programma en fasering

Aanpak



Historie



Groen in Keent & Moesel



Mobiliteit in Keent & Moesel



Voorzieningen



Ouderen



Klimaatadaptatie



Samenstelling wijken



Uitgangspunten



Gebiedsvisie Keent & Moesel



Uit bewonersonderzoek
• Verouderde huurwoningen
• Doorgaand verkeer en hard rijden
• Informele ontmoetingen op trappen
• Onprettige omgeving Dries
• Speelruimte school Markeent

As Keent: parkboulevard



Uit bewonersonderzoek
• Verouderde huurwoningen
• Lange portiekblokken
• Veilige wegen voor fietsers en voetgangers
• Informele ontmoetingen omgeving Oranjeplein
• Buurthuis Moesel en andere sociale voorzieningen

As Moesel: Moeselpark



Raamwerk wegen



Pocketparken



Voorbeeld pocketpark Voorbeeld wegindeling

Voorbeelden



Ecologie en waterberging



1. Dries

2. Sint Jozefslaan

3. Dillenburg, Willem de 
Zwijgerstraat, Louise de 
Colignystraat

4. Oranjeplein, Zevensprong

5. Serviliusstraat

6. Laurenburg

Interventiegebieden

1.

2.
3.

4.

5.

6.



Fasering



Fase 0 (0-5 jaar)



Fase 1 (3-8 jaar)



Fase 2 (5-10 jaar)



Fase 3 (8-13 jaar)



Fase 4 (10-15 jaar)



Fase 5 (12-18 jaar)



Parallelfase



Totaaloverzicht



Keent & Moesel 2040



Keent & Moesel 2040



Keent en Moesel 2040

Keent & Moesel 2040



• Visie met bijlagen en publieksversie raadpleegbaar via: 

www.keentmoesel.nl

• Tentoonstelling bewoners 26 oktober t/m 7 november 2020
portieketage woningen

• Digitale informatieavond 3 november 2020
• Ter inzage legging ontwerp gebiedsvisie 14 oktober t/m 25 november 2020
• 3 inspraakreacties
• Gebiedsvisie in B&W 15 december 2020
• Gebiedsvisie aanbieden aan raad begin Q1 2021
• Informeren bewoners verdere voortgang Q1 2021
• Start richting uitvoering deelprojecten 2021-2040

• Toets haalbaarheid opgave doorlopend bij elke fase

Proces gebiedsvisie

http://www.keentmoesel.nl/


• Publieksversie visie

• Aandacht houden voor sociale problematiek, doorlooptijd is lang
• Opgave sociale huur in Weert is fors, uitdaging is om locaties in andere wijken te vinden 

voor sociale woningbouw

• Onderzoek mogelijkheid instellen reserve Gebiedsvisie Keent & Moesel, voorstel volgt later

• Subsidiewerving, o.a. woonstimuleringsregeling van Rijk, duurzaamheidssubsidies, 
subsidies op sociale vlak, scan naar mogelijkheden wordt gedaan

• Geen vastomlijnd plan of eindbeeld maar biedt een blik in de toekomst
• Er vinden herijkingen plaats
• En nog vele besluiten door de gemeenteraad

En verder



Waarom scenario 4: integreren in de gebiedsvisie?
• Ruimtelijke inpassing

Dicht bij het winkelcentrum
In de loop

• Toekomstbestendig
Mogelijkheid tijdelijke vergroten voor 

incidentele grotere activiteiten
Leegstand voorkomen

• Financieel
Geen verrassingen (vaste huurprijs)
Minimale risico’s (op onderhoud en bij gewijzigd gebruik)
Geen rol als eigenaar (onderhoud en beheer)

• Maatschappelijk
Maximaal inrichten op huidige vraag

Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid



Waarom geen voorkeur voor de andere varianten?

• Technische motieven (alleen bij de verbouw varianten)

Beperking in uitvoeren Programma van Eisen

Verduurzaming

• Financieel

Structurele begrotingslast voor 40/50 jaar kapitaallasten

Structurele onderhoudskosten in MJOP

Risico op calamiteiten onderhoud

• Beperkingen betreffende de totale gebiedsontwikkeling

Geen schuifruimte

Afbreuk aan keuzes gebiedsvisie (wonen / groen / ontmoeten / verkeer)

Sociaal maatschappelijke behoefte (uitkomsten bewonersenquête)

• Verlies aan groen (alleen bij de nieuwbouw tegenover de kerk)

Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid



Vervolg bij keuze integreren gebiedsvisie
• Tijdelijke huisvesting

Buurtcentrum Moesel, beheer en onderhoud

Gebruikers De Stegel

Biljarters en Darters 

Sloop Microhalcomplex

• Formeren klankbordgroep voor Programma van Eisen

• Afspraken Wonen Limburg

 Intentie overeenkomst

Procesafspraken, wie doet wat en wie is waarvoor verantwoordelijk

Huurprijs, huurtermijn en huurvoorwaarden

• Realisatie traject

Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid



Aanleiding herziening
• Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021

• Gebiedsvisie Keent & Moesel

• Stadsvernieuwing leidend, rioolvervanging volgend

Meerjareninvesteringsprogramma 2021



Overzicht projecten GRP (m.b.t. Keent & Moesel)

Meerjareninvesteringsprogramma 2021

Ringbaan Zuid

Keent
(fase 1)

2019

Keent
(fase 2)

2021

Moesel
(fase 1)

2020

Moesel
(fase 2)

2022



Wijzigingen MIP

Meerjareninvesteringsprogramma 2021

Oud Nieuw Project Investering
2021 2021 Vervangen en verbeteren gemalen en drukriolering € 1.500.000 
2021 2021 Groot onderhoud riolering (relinen) € 500.000 
2021 2021 BRP maatregelen 2022-2026: Heugterbroekdijk € 280.000 
2021 2023 Grootschalige rioolvervanging Keent fase 2 € 6.413.000 
2023 2021 Gebiedsgerichte aanpak Biest / Minderbroederslaan (= Biest fase 1) € 2.200.000 
2023 2021 Rioolvervanging Dr. Schaepmanstraat e.o. € 2.320.000 
2023 2021 BRP maatregelen 2022-2026: afkoppelen Horsterweg € 550.000 
2023 2021 BRP maatregelen 2022-2026: afkoppelen Tungeler Dorpsstraat € 485.000 
2023 2021 BRP maatregelen 2022-2026: interne drempels Houtstraatlossing € 16.000 
2025 2021 BRP maatregelen 2022-2026: groene berging bij overstort Breyvin € 917.000 

Totaal 2021 € 8.768.000 

Oorspronkelijke vastgestelde investeringen MIP 2021 (c.f. GRP) € 8.678.000 

Verschil vastgesteld vs herzien MIP 2021 € 90.000 



Dagblad de Limburger
Woensdag 13 januari 2021

• Reacties / uitleg ?????

Aanvullend krediet



Rioolvervanging Keent Fase 1

• Ontwerp in raad, 13 maart 2019

• Tot en met aanbesteding passend

• Aanvullende kosten door onvoorziene PFAS-regelgeving

Strenge normen en veel onduidelijkheid (landelijk):
• Afvoer grond niet mogelijk

• Inrichten tijdelijk gronddepot (incl. vele extra handelingen)

• Extra onderzoeken / keuringen

• Extra (milieukundig) toezicht en begeleiding

• Uiteindelijke afvoer grond fors duurder i.v.m. acceptatie bij verwerker

Aanvullend krediet



Rioolvervanging Moesel Fase 1

• MIP 2020 → kentallen, ervaringscijfers “oude” projecten

• Bijstelling door:
• Recente ervaringscijfers (Keent fase 1)

• Afwijkende uitgangspunten:
• Geen hergebruik uitkomende grond

• Bemaling noodzakelijk

• Plaatselijke bodemsanering

• Uitbreiding projectscope

• Kans: Wateroverlast Graswinkellaan aanpakken (werk met werk)

• Uiteindelijke kosten afhankelijk van marktwerking / aanbesteding

Aanvullend krediet



Wateroverlast Bungalowpark

• MIP 2020 → kentallen, ervaringscijfers “oude” projecten

• Bijstelling door:
• Recente ervaringscijfers (Keent fase 1)

• Afwijkende technische oplossing noodzakelijk

• Uiteindelijke kosten afhankelijk van marktwerking / aanbesteding

Aanvullend krediet



Systematiek investeringen GRP

• “Oud”, t/m MIP 2019:
• Investering in één keer afschrijven

• Kleine bijdragen weginfra en groen

• “Huidig”, vanaf MIP 2020:
• Rioleringsprojecten, afschrijven over 60 jaar

• Integrale projecten, verdeling:
• Water en riolering 60% (afschrijving 60 jaar)

• Weginfra 30% (afschrijving 40 jaar)

• Groen 10% (afschrijving in één keer, bestemmingsreserve)

Financieel



Herziening MIP

• 2021
• Diverse projecten, “huidige” systematiek

• Minder integrale projecten:
• Toename investeringen voor riolering

• Afname investeringen weginfra en groen

• Aanvullend krediet: € 90.000
• Riolering € 847.200 (voorziening riolering, kapitaallasten)

• Weginfra € - 567.000 (kapitaallasten)

• Groen € - 189.300 (bestemmingsreserve Groen)

Financieel



Aanvullende kredieten

• Keent fase 1
• Integraal project, “oude” systematiek

• Aanvullend krediet: € 1.244.050 (voorziening riolering)

• Moesel fase 1
• Integraal project, “huidige” systematiek

• Aanvullend krediet: € 3.820.000
• Riolering € 2.292.000 (voorziening riolering, kapitaallasten)

• Weginfra € 1.146.000 (kapitaallasten)

• Groen € 382.000 (bestemmingsreserve Groen)

• Bungalowpark
• Rioleringsproject, “huidige” systematiek

• Aanvullend krediet: € 450.000
• Riolering € 450.000 (voorziening riolering, kapitaallasten)

Financieel



Gevolgen

• Voorziening riolering

• Rioolheffing
• Voor nu geen gevolgen

• Nieuw GRP 2022-2026, 4e kwartaal 2021 ter besluitvorming

Financieel

MIP 2021 € 18.356 (kapitaallasten)

Keent fase 1 € 1.244.050 (investering “oud”)

Moesel fase 1 € 24.830 (kapitaallasten)

Bungalowpark € 4.875 (kapitaallasten)

Hogere onttrekking 2021 € 1.292.111 


