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Opening Geopad in De IJzeren Man
Wat weet u over het Weerter landschap?
Afgelopen weekend heeft wethou-
der Geert Gabriëls het Geopad in 
natuur- en recreatiegebied De IJze-
ren Man geopend. Het Geopad is 
een ‘beleefroute’ van 1,5 km lang. 
Onderweg krijgen deelnemers aller-
lei opdrachten, om op een speelse 
manier kennis te maken met het 
Weerter landschap en het ontstaan 
daarvan. De route begint en eindigt 
bij Natuur- en Milieucentrum De 
IJzeren Man. U volgt grotendeels 
de bestaande wandelroutes in het 
gebied.

Wilt u meer leren over het Weerter 
landschap? 
In natuur- en recreatiegebieden De 
IJzeren Man wisselen vennen, heide, 
bos en stuifzandvlakten zich af. Door 
de jaren heen is het landschap flink 
veranderd, zowel door de invloed 
van de natuur als van de mens. Hoe 
ontstaat een stuifzandvlakte? Weet u 
hoe het gebied aan haar naam komt? 
Het Geopad vertelt het verhaal ach-
ter de vorming van dit stukje Weerter 
landschap. 

Meer dan een wandelroute: beleving 
centraal
Het Geopad is meer dan een wandel-
route: beleving van de natuur en het 
landschap staat centraal. Het land-
schap is niet zomaar ontstaan, er zit-
ten bijzondere verhalen achter. Het 
Geopad maakt deze verhalen zicht-
baar en zorgt voor meer betrokken-
heid bij het landschap. Mensen (klein 
of groot!) krijgen allerlei opdrachten 

en kleine experimenten om onder-
weg uit te voeren. Het idee is om 
mensen op speelse wijze kennis te 
laten maken met het Weerter land-
schap en het ontstaan ervan.

Praktische informatie
Het Geopad is 1,5 km lang en het 
begint en eindigt bij Natuur- en 
Milieucentrum De IJzeren Man. Hier 
krijgen deelnemers een boekje met 
achtergrondinformatie en opdrachten 
mee. Ook krijgen ze de zogenaamde 

‘Geokar’ mee, met daarin allerlei 
spullen. De route van het Geopad 
wordt met bordjes aangegeven.

Het Geopad is tot stand gekomen 
in samenwerking met de gemeente 
Weert, Natuur- en Milieucentrum 
De IJzeren Man Weert, Grenspark 
Kempen~Broek, de Centrale Zand-
winning Weert (onderdeel van Kuy-
pers Kessel), IVN Weert e.o. en de 
Geologische Vereniging Mente et 
Malleo.

De opening van het Geopad. Foto: Arjanne van Voorst

50 nieuwe Tuiny Forests in Weert
Ook een Tuiny Forest in de tuin?
De winnaars zijn bekend! Meer dan 
150 inwoners hebben zich ingeschre-
ven voor de Tuiny Forest pakketten-
actie van de gemeente Weert. Inmid-
dels zijn de winnaars bekend en bin-
nenkort worden er 50 Tuiny Forest 
pakketten uitgereikt aan inwoners 
van Weert. Wilt u zelf ook zo’n mini-
bos met inheemse bomen, struiken en 
kruiden in uw tuin? Dat kan! 

Een Tuiny Forest voegt kleur, geur en 
leven toe aan de tuin. Het resultaat 
is niet alleen een makkelijk onder-
houden minibos. Het draagt ook bij 
aan verkoeling tijdens hete zomers 
en voorkomt uitdroging van de grond 
en wateroverlast bij flinke regenval. 
Goed voor bijen, vogels én voor de 
mens!

Meer groen in Weert
Alle tuinen bij elkaar opgeteld vormen 
het grootste natuurpark van Neder-
land. Hoe mooi is het dan als we al 
die tuinen nóg wat groener kunnen 
maken? Door de Tuiny Forest-actie 
van de gemeente Weert komt er alleen 
al in Weert nu 50 keer 6 m2 groen bij.

November is dé plantmaand bij uit-
stek, een uitstekend moment om plan-

ten in de grond te zetten! De planten 
zijn dan namelijk in slaap, en kunnen 
in het voorjaar meteen op hun nieuwe 
plek wortelen en gaan uitlopen. 

Ook een Tuiny Forest in de tuin?
Heeft u niet meegedaan aan de actie 
óf bent u niet één van de winnaars? 
Ook u kunt de tuin een stukje groener 

maken met een kant-en-klaar Tuiny 
Forest pakket vol biologisch gekweek-
te, inheemse planten. Via www.ivn.
nl/tuiny-forest kunt u zelf een pak-
ket bestellen! Daar zit een stap-voor-
stap plantinstructie bij, om de bodem 
plantklaar te maken. De tuin natuur-
vriendelijk maken was nog nooit zo 
makkelijk!

 

Molenpoort 1-3 (Frans Nies) 
winnaar Erfgoedprijs 2019
De Erfgoedprijs gaat dit jaar naar de 
Molenpoort 1-3, het huis van waar 
uit verzetsheld Frans Nies opereer-
de. Deze nominatie kreeg de meeste 
stemmen. Daarnaast is een theater-
bon uitgereikt aan mevrouw Trim-
bach die de beste motivatie schreef. 
De Erfgoedprijs Weert is vandaag uit-
gereikt door wethouder Paul Sterk. 
Het thema van dit jaar is ‘Bevrijding’. 
De gemeente Weert organiseert de 
Erfgoedprijs in samenwerking met 
het Bibliocenter. 

Er waren meer dan 250 stemmen, 
die goed en uitgebreid, soms ook 
heel persoonlijk gemotiveerd waren. 
Daarmee is het doel van de Erfgoed-
prijs – mensen aan het denken zetten 
over ons erfgoed – goed geslaagd.

Molenpoort 1-3 en Frans Nies
Molenpoort 1-3 en Frans Nies heb-
ben een belangrijke rol gespeeld 
bij het regelmatig verplaatsen van 
de 2.000 onderduikers in Weert en 
hun levensonderhoud. Frans was de 
oudste zoon van timmerman/aan-
nemer Félix Nies en Anna Held. Hij 
werd begrafenisondernemer en had 
militaire ervaring. Dat kwam allebei 
goed van pas bij zijn verzetswerk. 
Hij werd in augustus, enkele weken 
na het ‘Verraad van Weert’, opgepakt 
en in september 1944 gefusilleerd 
in Kamp Vught. Frans Nies was een 
prominente verzetsleider in Weert en 
omstreken. De vele publieksstemmen 
en de Erfgoedprijs zijn een hommage 
aan en erkenning voor het verzets-
werk van Frans Nies. 

De prijs is een blijvend aandenken 
in de vorm van een gekalligrafeerde 
oorkonde. Belangrijker is de aan-
dacht die de winnaar krijgt. Zo is het 
verhaal van Molenpoort 1-3 en Frans 
Nies een heel jaar op de Facebookpa-
gina Erfgoed in Weert te zien.

Winnaar beste motivatie
De beste motivatie werd ingezonden 
door mevrouw Trimbach. Deze moti-
vatie sprong er bovenuit. Haar sprak 
het bevrijdingstegeltje het meeste aan 
omdat “het tegeltje ook echt bevrij-
ding uitbeeldt. De blijdschap van de 
moeder en het jongetje bij het zien 
van de bevrijdingsvliegtuigen. Einde-
lijk weer vrijheid. En het verhaal is 
zo goed verteld dat het echt wel een 
prijs verdient.”
Met de winnende motivatie verdient 
zij een theaterbon voor een voorstel-
ling naar eigen keuze.

Bevrijding
De Erfgoedprijs wordt elk jaar uitge-
reikt in het brede veld van cultureel 
erfgoed. Dit zijn herinneringen van 
onze geschiedenis in allerlei vormen, 
zoals archief- en museumstukken, 
archeologische vondsten, immateri-
eel erfgoed, cultuurlandschappen en 
monumenten. 

Dit jaar is het thema van de prijs 
‘Bevrijding’. Op 22 september heb-
ben we herdacht dat het 75 jaar gele-
den is dat Weert werd bevrijd. Op 5 
mei volgend jaar vieren we dat heel 
Nederland sinds mei ‘45 vrij is van 
oorlog. Nu zijn er nog mensen die de 
bevrijding zelf hebben meegemaakt 
en daarover kunnen vertellen. Deze 
verhalen zijn het waard om door te 
geven. De inspiratie voor het thema 
‘Bevrijding’ komt van 75 jaar bevrij-
ding, maar de inzenders waren vrij 
om het thema in te vullen. Wel moest 
de nominatie verbonden zijn met een 
of andere vorm van erfgoed in Weert.

Meer informatie?
Like de Facebookpagina www.face-
book.com/erfgoedweert en volg zo 
de winnaar en andere informatie over 
het cultureel erfgoed van Weert.



Open Club
Boshoven

INKOMSTEN

 Algemene uitkering van het rijk
 Rijksvergoeding inkomensvoorzieningen
 OZB
 Lokale heffi ngen
 Overige opbrengsten

156,6
MILJOEN

156,6
MILJOEN

“Het college van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende begroting voor 2020. Door tegenvallende 
ontwikkelingen in het gemeentefonds (het geld dat de gemeente van het Rijk ontvangt) is de gemeente Weert genoodzaakt 
keuzes te maken om te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Er is zeer kritisch gekeken naar alle budgetten en er 
worden een beperkt aantal beleidswijzigingen voorgesteld. Het is helaas noodzakelijk om voor 2020 een aantal tarieven 
met meer dan de infl atie te verhogen. We zijn er gelukkig wel in geslaagd om de voorzieningen in stand te houden.        
College van B&W

HOEVEEL BETAALT U IN 2020?

AFVALSTOFFENHEFFING
1- persoonshuishouden
(was in 2019: € 189,96)
2- persoonshuishouden
(was in 2019: € 209,40)
3 en meer persoonshuishouden
(was in 2019: € 230,64)

OZB
OZB woning met waarde € 250.000
(was in 2019: € 290,00)

RIOOLHEFFING 
500 m3 

(was in 2019: € 249,96)

€ 207,84

€ 227,28

€ 248,52

€ 280,00

€ 215,04

53,5%
8,6%
6,9%

11,8%
19,2%

UITGAVEN

Zorgtaken 
 Inkomensvoorzieningen
 Openbare ruimte (wegen, groen e.d.)
 Cultuur en onderwijs
 Openbare orde en veiligheid
 Riolering, afval en milieubeheer
 Overige lasten

20,9%
13,0%

8,6%
11,8%

3,2%
6,9%

35,6%

BEGROTING 2020

Enkele plannen uit de 
gemeentebegroting 2020 ziet u 
in deze afbeelding bij elkaar.

Wilt u meer weten? Download de 
begroting 2020 (pdf-bestand) op 

www.weert.nl/begroting

ECONOMISCHE 
ONTWIKKELINGEN
Bedrijventerreinen 

en logistiek

4,3
MILJOEN

WONINGBOUW-
PLANNEN
Laarveld en 

Beekpoort Noord

ENERGIETRANSITIE
RES - Duurzaam, 

eerlijk en verbindend

ZORG
Wmo, Jeugdhulp en 

Participatie

SPORT
Open Club Boshoven

LEEFBAARHEID
Sport- en speelveld 

voor jeugd

OPENBARE ORDE 
& VEILIGHEID

Brandweer, politie en 
veilige samenleving

2,6
MILJOEN

4,4
MILJOEN

32,8
MILJOEN

5,0
MILJOEN

0,15
MILJOEN

Gladheidbestrijding
Gratis strooizout ophalen
In de winterperiode is er kans op 
vorst en sneeuw, waardoor gladheid 
ontstaat. Daarom stelt de gemeente 
Weert eenmalig gratis vijf kilo strooi-
zout per huishouden ter beschikking. 
Dat strooizout kan opgehaald wor-
den bij de Milieustraat, aan de Graaf-
schap Hornelaan 207-209 in Weert. 
Neem hiervoor uw legitimatiebe-
wijs of Weerterlandpas mee. Het 
strooizout kan tijdens de reguliere 
openingstijden van de Milieustraat 
opgehaald worden. 

Het is ook mogelijk om zout op te 
halen voor familie, buren of mensen 
die slecht ter been zijn. Neem dan 
naast uw eigen legitimatie, ook een 
legitimatiebewijs van de desbetref-
fende persoon mee. 

Let op: kies aan de poort bij de Milieu-
straat de rechter rijstrook en druk op 
de groene knop om de slagboom te 
openen. Gebruik niet de Weerter-
landpas, anders wordt er een knip van 
uw tegoed afgeschreven.

Stoep ijsvrij houden
De gemeente vraagt of u de stoep 
voor uw woning zoveel mogelijk 
sneeuw- en ijsvrij wilt houden. Dit 
is niet verplicht. Maar de gemeente 
vraagt dit toch, om zo samen te wer-
ken aan een veilige situatie. Wellicht 

kunt u ook een handje helpen bij 
mensen in uw omgeving die dat niet 
(meer) zelf kunnen.

Strooien werkt niet?
Het strooizout werkt niet altijd. Met 
strooien stelt men eigenlijk alleen de 
gladheid uit. Het strooien verlaagt het 
vriespunt met acht graden. Wanneer 
de temperatuur lager is dan min acht 
graden Celsius, heeft strooien geen 
zin. De wegen of stoepen blijven dan 
helaas glad.

Gladheidbestrijding
De gemeente doet zelf ook aan glad-
heidbestrijding. Op www.weert.nl/
gladheidbestrijding vindt u een digi-
tale kaart. Daarop kunt u zien waar 
wordt gestrooid. In de kaart kunt u 
de zoekfunctie gebruiken en bijvoor-
beeld uw eigen adres opzoeken. 

Maandag: 13.00 tot 17.00 uur
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 13.00 tot 17.00 uur
Donderdag: 13.00 tot 17.00 uur 
Vrijdag: 13.00 uur 17.00 uur
Zaterdag: 09.00 tot 15.00 uur
Zondag: Gesloten

Let op: op 1e en 2e Kerstdag, 
Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag 
is de Milieustraat gesloten.

Verzoek geheimhouding persoonsgegevens
Beperking verstrekking van uw gegevens uit de BRP
U kunt de gemeente vragen uw 
persoonsgegevens in de basisregi-
stratie personen (BRP) niet door te 
geven aan derden. Daar houdt de 
gemeente dan rekening mee wan-
neer organisaties om uw persoons-
gegevens vragen. Dit betekent niet 
dat de gemeente nooit uw gegevens 
aan derden geeft. Er geldt een aantal 
uitzonderingen. U kunt de gemeente 
dus niet volledig om geheimhouding 
vragen. Maar met dit verzoek legt u 
de gemeente wel een beperking op.

In de basisregistratie personen, de 
officiële naam voor de Nederlandse 
bevolkingsadministratie, staan per-
soonsgegevens van alle inwoners 
van de gemeente Weert. Hierin staan 
naast uw adresgegevens ook gege-
vens over bijvoorbeeld een huwelijk 
of geregistreerd partnerschap, uw 
nationaliteit, ouders en kinderen. 

Wanneer geldt geheimhouding niet? 
De gemeente is verplicht om uw 

persoonsgegevens door te geven 
aan organisaties die dit nodig heb-
ben voor de uitvoering van wettelijke 
taken, bijvoorbeeld aan overheidsin-
stellingen zoals de Belastingdienst. 

Ook interne afdelingen en teams 
van de gemeente, zoals Financiën 
(belastingen) en Werk, Inkomen 
en Zorg (Sociale zaken), gebruiken 
persoonsgegevens. Verder heeft de 
minister een aantal derden aangewe-
zen waarvoor geheimhouding niet 
geldt, bijvoorbeeld pensioenfondsen 
en zorgverzekeraars.

Een ander voorbeeld betreft een 
advocaat die voor de uitvoering van 
gerechtelijke werkzaamheden om 
persoonsgegevens vraagt. In deze 
situatie maakt de gemeente een 
afweging van belangen. U krijgt dan 
de mogelijkheid om uw standpunt 
(zienswijze) te geven. Daarna besluit 
de gemeente of zij de gegevens ver-
strekt. 

Hoe kunt u geheimhouding aanvra-
gen? 
Ga naar www.weert.nl/digitaalloket 
en kijk vervolgens bij ‘bevolkingsad-
ministratie (BRP), verzoek geheim-
houding registratie’. Of vul in de 
zoekbalk ‘geheimhouding’ in. Daar 
kunt u digitaal de aanvraag indienen. 
U heeft wel een DigiD nodig om het 
onlineformulier in te vullen (‘bestel-
len’). Heeft u geen DigiD? Dan kunt 
u op afspraak aan de balie in het 
stadhuis geheimhouding aanvragen. 
Neem hiervoor dan uw geldig legiti-
matiebewijs mee.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op www.
weert.nl of bel met de gemeente 
Weert via 0495 575 000. U kunt ook 
contact opnemen met de Rijksover-
heid via tel. 1400. Of bezoek de web-
site www.rijksoverheid.nl/onderwer-
pen/persoonsgegevens 

 Enkele plannen uit de gemeentebegroting 2020. In december stelt de gemeenteraad de definitieve tarieven voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing vast.


