
In verband met het coronavirus heeft 
de gemeente Weert al een aangepaste 
dienstverlening. Op donderdag 21 mei 
(Hemelvaartsdag), vrijdag 22 mei en 
maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) 
heeft de gemeente Weert, los van de co-
rona-maatregelen, ook nog aangepaste 
openingstijden. Het stadhuis en De Vraa-
gwijzer zijn dan gesloten. De depen-
dance in Stramproy, het gemeentearchief 
en de studiezaal, de Annex en de kinder-
boerderij zijn vanwege het coronavirus 
sowieso gesloten. Voor de Milieustraat 
gelden aangepaste openingstijden.

Actuele openingstijden van alle ge-
meentelijke diensten zijn te vinden op 
www.weert.nl/contact 

Openingstijden Milieustraat
De Milieustraat is gesloten op Hemel-
vaartsdag en Tweede Pinksterdag. Op 
vrijdag 22 mei, de dag na Hemelvaart, is 

de Milieustraat wel geopend, van 9.00 tot 
17.00 uur. Vanwege het coronavirus en 
de drukte heeft de Milieustraat ruimere 
openingstijden, maar er gelden wel 
maatregelen. Zo wordt er een maximum 
aantal bezoekers tegelijkertijd toegelaten 
tot de Milieustraat. We vragen u dringend 
om alleen naar de Milieustraat te komen 
als dat écht noodzakelijk is. Stel uw be-
zoek uit, als dat kan. 

Huisvuil ophalen Hemelvaart 
en Pinksteren
Daarnaast wordt er op Hemelvaartsdag en 
op Tweede Pinksterdag geen huisvuil opge-
haald. Dat gebeurt op de dichtstbijzijnde 
zaterdag. In onderstaand schema staat op 
welke dag Renewi uw huisvuil ophaalt.

Alleen op deze drie datums wijzigt het 
ophalen van het huisvuil. Op de andere 
dagen in deze weken haalt Renewi het 
huisvuil gewoon op de normale dag op.

Aangepaste openingstijden 
en huisvuilroutes 
Hemelvaart en Pinksteren
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De meest actuele informatie over het coronavirus en de lokale maatregelen vindt u op www.weert.nl/coronavirus 

Houd Weert gezond en blijf thuis!

voedselkramen weer toe gaan staan. Wel 
is het zo dat als de gestelde voorwaarden 
niet worden nageleefd, de markt weer 
wordt gesloten. Ik roep zowel bezoekers 
als de ondernemers op om zich aan de 
regels te houden."

Voorwaarden
De markten kunnen doorgaan onder de 
volgende voorwaarden:
• Er zijn uitsluitend foodkramen 
toegestaan. Geen andere artikelen. 
• De marktkramen moeten op 
voldoende afstand van elkaar geplaatst 
worden. De instructies van de 
marktmeester en medewerkers van 
team Toezicht en Handhaving moeten 
worden opgevolgd. Op aangeleverde 

Weekmarkt weer van start met alleen voedselverkoop 
Sinds zaterdag 2 mei mogen de 
weekmarkten van Weert (zaterdag) en 
Stramproy (woensdagmiddag) weer in 
aangepaste vorm, onder voorwaarden, 
van start gaan. Dat heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten. Het 
gaat alleen om de verkoop van voedsel/
etenswaren voor mensen en dieren. 

Locoburgemeester Geert Gabriëls: ‘"Het 
is volgens de noodverordening van de 
Veiligheidsregio Limburg Noord mogelijk 
om weekmarkten te organiseren voor 
de verkoop van voedselwaren. Na een 
eerder verbod in verband met risico 
op grensverkeer en stijgende corona-
opnames in de ziekenhuizen, willen 
we nu onder strenge voorwaarden 

Meest actuele informatie via weert.nl/coronavirus
Landelijk en lokaal worden steeds nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het virus genomen. Informatie op deze pagina kan daardoor minder actueel zijn. 

gebakken vis dienen ingepakt te worden 
meegegeven en mogen niet ter plekke 
worden genuttigd.
• De marktkooplieden dienen alle 
noodzakelijke hygiënemaatregelen in 
acht te nemen.
• Tijdens de markt wordt door team 
Toezicht en Handhaving toezicht 
gehouden. Indien nodig treden zij 
handhavend op. Ook de marktmeester 
kan aanwijzingen geven. 
• Indien de markt te druk wordt bezocht, 
waardoor de afstand van 1,5 meter niet 
kan worden gewaarborgd, wordt de markt 
beëindigd.
• Wanneer de standhouders en publiek 
zich niet houden aan de voorwaarden 
wordt de markt gesloten.

plattegronden is de marktindeling 
weergegeven, die voldoet aan het 
onderlinge afstandscriterium tussen de 
marktkramen.
• De bezoekers van de markt dienen 
zich te houden aan de afstand van 1,5 
meter tot elkaar. De marktkooplieden zijn 
zelf verantwoordelijk voor het inrichten 
van hun kramen en het bewaken 
van die afstand van mensen aan hun 
kramen. Maatregelen als loopsluizen 
en grondstickers worden door de 
marktkooplieden zelf aangebracht. 
• Het is niet toegestaan displays of andere 
reclame-uitingen te plaatsen.
• Het is niet toegestaan terrassen of 
statafels te plaatsen. 
• Etenswaren als saté, loempia en 

NORMALE OPHAALDAG  
Donderdag 21 mei     

Vrijdag 22 mei

Maandag 1 juni

VERSCHUIFT NAAR
Vrijdag 22 mei

Zaterdag 23 mei

Zaterdag 30 mei







U kunt inwoners van de gemeente Weert voordragen voor een Koninklijke onder-
scheiding. Belangrijk hierbij is dat de kandidaat zich minimaal vijftien jaar als 
vrijwilliger inspant voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers, 
initiatiefnemers of bestuursleden van een vereniging, club of een stichting met 
een ideëel karakter. Daarbij moeten de werkzaamheden belangeloos zijn verricht.  
Tijdsduur en intensiteit zijn hierbij van groot belang.

Voordragen vóór 15 juni 2020
Het is belangrijk om op tijd in actie te komen, omdat de behandeling van een 
voorstel behoorlijk wat tijd kost. Informatie over de voordracht kunt u opvragen 
door een e-mail te sturen naar m.hulsbosch@weert.nl. Ook kunt u telefonisch 
contact opnemen met mevrouw Hulsbosch, bereikbaar op telefoonnummer 
(0495) 57 54 38 of op 06 27 16 92 50. Het formulier, de criteria en de voor-
waarden krijgt u dan toegezonden. U wordt verzocht de complete aanvraag
 vóór 15 juni 2020 bij de gemeente in te leveren. 

Meer informatie
Informatie over de criteria en voorwaarden staat op www.lintjes.nl en op 
www.weert.nl/koninklijke-onderscheiding-aanvragen

Wie verdient in 2021 een lintje?

Met Koningsdag 2020 kregen twintig inwoners van de gemeente Weert een 
Koninklijke onderscheiding toegekend. Vanwege het coronavirus krijgen ze de 
versierselen op een later moment uitgereikt. Kent u ook iemand die een lintje 
verdient? De gemeente Weert nodigt iedereen uit om mensen voor te dragen voor 
een Koninklijke onderscheiding in 2021. De Koninklijke onderscheidingen worden 
zoals elk jaar uitgereikt tijdens de ‘lintjesregen’ voorafgaande aan Koningsdag.

Steun lokale ondernemers #KoopLokaalSteun lokale ondernemers #KoopLokaal
Samen een nieuwe outfit uitzoeken, gezellig lunchen of een terrasje pakken in de binnenstad van Weert zit er nu even niet in. Ook in de Weerter binnenstad heeft de coronacrisis 
een enorme impact. Daarom is Centrummanagement Weert - VVV Weert gestart met de campagne #KoopLokaal. Daarmee besteden ze aandacht aan de ruim 200 ondernemers 
in de binnenstad, die de steun van consumenten nu meer dan ooit nodig hebben.

Een aantal tips om óók 
in deze tijd lokale 
ondernemers te steunen:
• Koop bij een specialist. 
Brood bij de bakker, vlees bij 
de slager enz.
• Maak gebruik van het spe-
ciaal georganiseerde aanbod, 
zoals afhaalmogelijkheden of 
personal shop-momenten.
• Koop een waardebon. 
• Online bestellen? Doe dat 
ook bij lokale ondernemers!
• Plan uw bezoek en check 
aangepaste openingstijden.

Alleen samen maken we 
het verschil! Juist nu. 
Kijk ook eens op 
www.cmweert.nl/kooplokaal 

Digitale nieuwsbrief 
van de gemeente Weert
Sinds vorige maand verstuurt de 
gemeente Weert regelmatig een digitale 
algemene nieuwsbrief. Het is een 
tweewekelijkse algemene nieuwsbrief 
met informatie en actueel nieuws 
van de gemeente Weert. Indien nodig 
verschijnt de nieuwsbrief zelfs vaker 
dan normaal, zoals nu in verband met 
de maatregelen tegen het coronavirus. 
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via 
de website: www.weert.nl/nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Via de website kunt u zich aanmelden 
voor de nieuwsbrief. Kies daarbij voor 
de optie ‘Algemene nieuwsbrief’. Als 
u zich aangemeld heeft, dan krijgt u 
nieuws en informatie van de gemeente 
Weert rechtstreeks in uw mailbox. U 
kunt er ook nog voor kiezen om een of 
meerdere andere nieuwsbrieven van de 
gemeente Weert te ontvangen.

Voorkeuren aanpassen
Heeft u zich al eerder ingeschreven 
voor een nieuwsbrief (of meerdere 
nieuwsbrieven) en wilt dit aanpassen 
of een extra nieuwsbriefabonnement 
toevoegen? Dit kan helaas niet via 
de website. Onderaan elke digitale 
nieuwsbrief staat een link waarmee u 
uw instellingen kunt wijzigen. U kunt 
via die link doorgeven dat u voortaan 
ook de algemene nieuwsbrief wilt 
ontvangen. Zo’n wijziging kunt u ook 
altijd doorgeven via een
e-mail aan communicatie@weert.nl 

Stadswaterput Weert komt weer ‘tot leven’

Op de Markt in Weert is tijdens 
werkzaamheden in 2016 een 
middeleeuwse waterput aangetroffen. 
De gemeenteraad van Weert heeft het 
college toen opgedragen om te bekijken 
hoe deze waterput opgenomen kan 
worden in het centrum. Op de locatie 
waar die waterput onder de grond 
zit, is daarom nu een symbolisch 
monument gerealiseerd. Deze locatie 

wordt dan onderdeel van de provinciale 
ArcheoRoute, die onze geschiedenis ‘tot 
leven wekt’. De echte waterput blijft 
onaangetast en wordt goed beschermd 
in de grond bewaard. 

Veel van onze geschiedenis zit verstopt 
in de bodem. Door archeologisch onder-
zoek naar sporen van die geschiedenis 
weten we veel over het leven van onze 

Middeleeuwse waterput én verhaal erachter digitaal zichtbaar
voorouders. Zo weten we inmiddels dat 
deze waterput in de tijd van Philips de 
Montmorency is aangelegd.

Markering waterput 
Op de hoek van de Hegstraat en de 
Markt is de locatie van de waterput nu 
met een markering zichtbaar gemaakt. In 
de bestrating op de Markt is de waterput 
gemarkeerd door in een andere kleur 
steen een cirkel te leggen, met een 
diameter van circa 2,5 meter. Daarnaast 
ligt hier vlakbij, op de hoek van de 
Hegstraat en de Markt, een roestkleurige 
stalen tegel, die naar deze historische 
plek verwijst. 

De waterput wordt de zesde 
archeologische vindplaats van de 
ArcheoRoute in Weert. Wethouder Geert 
Gabriëls van cultuurhistorie is daar blij 
mee: “Weert is weer een educatieve 
plek rijker, waar we verhalen over onze 
stadswording weer levendig kunnen 
maken. Dat is belangrijk, zowel voor 
leerlingen als voor Weertenaren en 
bezoekers. Mooi dat we zoveel over 
de identiteit van onze stad kunnen 
terugvinden in de bodem.” 

De ArcheoRoute is een ketting van 
archeologische speerpunten door heel 
Limburg. Met behulp van je smartphone 
wordt ter plekke het cultuurhistorische 
verhaal verteld.

 76



8

6 mei 2020

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

1 september :

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli:

STAP 4STAP 3STAP 1

11 mei:

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

Basisregels voor iedereen

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

 

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

 Musea

Voortgezet onderwijs

In het openbaar vervoer
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reis niet onnodig 
en mijd de spits. 

1 juni:

STAP 2

Praktijklessen en 
examens MBO 
vanaf 15 juni.

Versoepeling hoger 
onderwijs wordt 
onderzocht.
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