
Beste inwoners van Weert,                          
Het effect van het coronavirus op onze 
samenleving is ongekend. U hebt vast 
en zeker de hartverscheurende beelden 
gezien op tv of op de sociale media. 
Misschien zijn mensen in uw omgeving 
ziek of bent u zelf wel ziek geworden. 
Ik wil iedereen, zieken, hun familie 
en nabestaanden van mensen die zijn 
overleden, veel sterkte wensen. 

We bevinden ons in een zeer bijzondere 
situatie die om krachtig ingrijpen van 
de overheid vraagt. Zo voorkomen we 
verdere verspreiding van het coronavirus. 
Ik vraag u dringend, heel dringend, 
om daar gehoor aan te geven. Blijf 
zoveel mogelijk thuis, ga in je eentje 
boodschappen doen, als u daartoe in 
staat bent. Houd onderling afstand. 

Ik reken op uw begrip en burgerschap 
bij het naleven van deze en andere 
maatregelen. Neem de snelheid 
waarmee het coronavirus zich verspreidt 
en de gevolgen heel serieus. Het virus 
verspreidt zich niet vanzelf, dat doen 
de mensen! Mocht het nodig zijn, dan 

zal ik onmiddellijk gebruik maken van 
de noodverordening en locaties zoals 
parken of pleinen sluiten. Ook winkels 
en bedrijven die zich niet aan de regels 
houden vallen onder deze aanpak. De 
politie en gemeentelijke handhavers 
zullen iedereen een boete opleggen bij 
overtredingen. Hopelijk hoeft het zover 
niet te komen. Ik reken echt op u!

Laat ons als Weertenaren er alles aan 
doen om samen deze moeilijke tijden 
te doorstaan. Denk aan uw stads- en 
dorpsgenoten. Denk aan de ouderen 
onder ons. De mensen die kwetsbaar 
zijn, al ziek zijn of makkelijk ziek 
worden. En denk aan de alleenstaanden. 
Help ze. Heel fijn dat u dit nu al doet. 
Let wel steeds op het nemen van afstand 
van minimaal 1,5 meter. Voor ieders 
gezondheid.

Weet dat u op uw gemeente kunt 
rekenen. Ook wij hebben maatregelen 
moeten nemen en onze dienstverlening 
noodgedwongen aangepast. Zo werken 
veel ambtenaren vanuit huis. Dat is nodig 
om dringende gemeentelijke taken door 

te laten gaan. Denk aan uitkeringen 
op tijd uitbetalen, zorgvragen regelen 
en informatie geven. Verder zijn wij 
bezig met de voorbereidingen voor 
het inrichten van een zorghotel voor 
inwoners die intensieve thuiszorg 
nodig hebben. Ook hebben we nauw 
contact met Weerter organisaties in de 
zorg, het onderwijs, de kinderopvang 
en het asielzoekerscentrum. Voor 
ondernemers zijn allerlei maatregelen 
genomen om hen waar mogelijk 
financieel te ontlasten of tenminste 
tijdelijk financiële ruimte te bieden. 

Voor scholieren die druk bezig zijn met 
de voorbereiding van hun eindexamen, 
was er langere tijd onzekerheid. We 
weten nu dat de centrale examens dit 
jaar niet door gaan. Met dit besluit is 
er duidelijkheid voor alle scholen en 
leerlingen. Jongeren van Weert, succes 
met de laatste loodjes.

Al het personeel in het ziekenhuis van 
Weert werkt met man en macht om 
alle patiënten goed te verzorgen. Wat 
hebben wij respect voor deze mensen. 

Hulde! Voorkom verdere overbelasting 
van artsen, verpleegkundigen en overig 
zorgpersoneel. Neem uw verantwoording 
en houd u aan alle aanwijzingen. Ik kan 
het echt niet vaak genoeg herhalen. 
Mijn respect geldt zeker ook voor 
mensen in andere vitale beroepen 
zoals medewerkers van supermarkten, 
ambtenaren en iedereen die actief is in 
de informatievoorziening.

Heeft u nog vragen? 
Wij staan voor u klaar. 
Kijk voor actuele informatie op onze 
website www.weert.nl/coronavirus, daar 
vindt u ook informatie van het RIVM en 
de GGD.  Of bel naar (0495) 575 000.

Tot slot wil ik benadrukken hoe trots ik 
ben op de mensen in onze gemeente. Op 
alle initiatieven die al zijn ontstaan en de 
spontane samenwerking. Daarin laten 
we zien dat saamhorigheid in ons Weert 
leeft. Minse vul sterkdje.

Met vriendelijke groet,
Geert Gabriëls
locoburgemeester
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Voorlopig geen weekmarkten meer
Via een noodverordening heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord besloten 

dat weekmarkten niet meer mogen plaatsvinden in alle 15 gemeenten in 
Noord- en Midden-Limburg. Het gaat hierbij om de door de gemeente 

georganiseerde weekmarkten. De weekmarkt van Weert (zaterdag) en Stramproy 
(woensdagmiddag) gaan voorlopig dus niet door. 

De meest actuele informatie over het coronavirus en de lokale maatregelen tegen de verspreiding van het virus vindt u op www.weert.nl/coronavirus 
Houd Weert gezond en blijf thuis!

Overige gemeentelijke 
diensten
De dependance van Burgerzaken in 
Stramproy, het Gemeentearchief en 
de studiezaal, de gemeentelijke sport-
accommodaties en de Kinderboerderij 
zijn gesloten. Ook de bibliotheek in 
Weert is gesloten.

Milieustraat en afval
De Milieustraat blijft open en ook het 
afval wordt gewoon opgehaald. Voor de 
openingstijden, zie www.weert.nl/contact. 
We vragen u om alleen naar de Milieustraat 
te komen als dat echt noodzakelijk is. Stel 
uw bezoek uit, als dat kan. Om ervoor te 
zorgen dat bezoekers voldoende afstand 
kunnen houden, wordt een maximum 
aantal bezoekers tegelijkertijd toegelaten 
tot de Milieustraat. Het kan zijn dat u 
hierdoor moet wachten totdat u aan de 
beurt bent. 

Werk, Inkomen & Zorg
Alle eerder gemaakte afspraken vanuit 
Werk, Inkomen en Zorg komen ook te 
vervallen. Heeft u wel een afspraak staan, 
dan nemen we telefonisch contact met u 
op om een alternatief met u af te spreken. 
De uitkeringen lopen gewoon door.

Aangepaste dienstverlening gemeente Weert
De gemeente Weert past de 
dienstverlening voor haar inwoners aan 
in verband met het coronavirus. Dat geldt 
ook voor de openingstijden van de balies 
voor bijvoorbeeld de aanvraag van een 
rijbewijs. De gemeente volgt de richtlijnen 
op van het RIVM en de landelijke 
overheid. De meeste werknemers van de 
gemeente werken thuis.

Deze aanpassingen duren in elk geval tot 
en met maandag 6 april 2020.
We vragen u om alleen naar het stadhuis 
te komen als dat echt noodzakelijk is. Stel 
uw bezoek uit, als dat kan. Is dat niet het 
geval, regel uw zaken dan digitaal via de 
website van de gemeente of telefonisch. 
Daarnaast doen we een dringende oproep 
om thuis te blijven als u de volgende 
klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
keelpijn of koorts.

Alleen op afspraak
We werken bij de gemeente uitsluitend 
nog op afspraak tussen 9.00 en 12.30 
uur. Daarna is het stadhuis gesloten. 
Zonder afspraak langskomen is niet 
meer mogelijk. Een afspraak kunt u 
telefonisch maken, (0495) 575 000, of via 
www.weert.nl/afspraken.

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

Houd Weert gezond en blijf thuis!  
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In het hele land doen artsen deze noodoproep. Ook hier geldt: Houd Weert gezond 
en blijf thuis!

De triagetent aan de achterzijde van het St. Jans Gasthuis in Weert. Hier wordt 
meteen onderzocht of patiënten mogelijk besmet zijn met het coronavirus. 

overleggen gaan tot en met 6 april 2020 
niet door.

Geen huisbezoeken
Medewerkers van de gemeente die 
normaal gesproken mensen thuis 
bezoeken, doen in ieder geval tot en met 
6 april 2020 geen huisbezoeken. Waar 
mogelijk, voeren we de gesprekken via 
de telefoon. Hierdoor beperken we het 
fysieke contact met onze klanten tot een 
minimum. Heeft u hulp of ondersteuning 
nodig, dan kunt u altijd telefonisch 
contact opnemen via tel. (0495) 575 000 
(kies in het menu voor De Vraagwijzer).

Wmo dienstverlening
Binnen onze Wmo dienstverlening kan 
de afhandeling van aanvragen en de 
doorlooptijd langer duren dan u van ons 
gewend bent. De gemeente is namelijk 
afhankelijk van bijvoorbeeld zorgaan-
bieders en leveranciers. Per cliënt wordt 
gekeken hoe de ondersteuning in deze 
situatie wordt vormgegeven. Hierdoor 
kan uw ondersteuning er tijdelijk anders 
uitzien.

Bijeenkomsten gaan niet door
Alle door de gemeente Weert zelf 
geplande bijeenkomsten en externe

Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren. 

Stop de verspreiding  
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We krijgen het coronavirus alleen onder controle  
als iedereen het volgende doet:

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351

Schud geen handen. 

Hoest en nies in de  
binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Was vaker je handen.
Was je handen meerdere keren per dag met  

water en zeep. Zeker als je buiten bent geweest.

Blijf zoveel mogelijk thuis.
Ga alleen naar buiten als dat nodig is. 

Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of 

voor een frisse neus. Doe dat niet met meer 

dan drie personen. Werk thuis als het kan. 
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Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je 

anderen niet ziek maakt.
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Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of 

voor een frisse neus. Doe dat niet met meer 

dan drie personen. Werk thuis als het kan. 

Heb je last van verkoudheid of koorts?  

Blijf dan thuis. Blijf ook thuis wanneer iemand 

anders in huis verkouden is en koorts heeft. 

Nodig geen bezoek uit. 

Houd 1,5 meter afstand. 
Het coronavirus verspreidt zich vooral door 

hoesten en niezen. Houd daarom 1,5 meter 

afstand van anderen (twee armlengtes).  

Ook op straat, in de supermarkt en in het park.  

Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je 

anderen niet ziek maakt.

1,5 m.

Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren. 

Stop de verspreiding  
van het coronavirus

We krijgen het coronavirus alleen onder controle  
als iedereen het volgende doet:

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351

Schud geen handen. 

Hoest en nies in de  
binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Was vaker je handen.
Was je handen meerdere keren per dag met  

water en zeep. Zeker als je buiten bent geweest.

Blijf zoveel mogelijk thuis.
Ga alleen naar buiten als dat nodig is. 

Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of 

voor een frisse neus. Doe dat niet met meer 

dan drie personen. Werk thuis als het kan. 

Heb je last van verkoudheid of koorts?  

Blijf dan thuis. Blijf ook thuis wanneer iemand 

anders in huis verkouden is en koorts heeft. 

Nodig geen bezoek uit. 

Houd 1,5 meter afstand. 
Het coronavirus verspreidt zich vooral door 

hoesten en niezen. Houd daarom 1,5 meter 

afstand van anderen (twee armlengtes).  

Ook op straat, in de supermarkt en in het park.  

Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je 

anderen niet ziek maakt.

1,5 m.

Grensovergangen gesloten
Om de gevolgen van de coronacrisis nog beter te lijf te gaan zijn de 

grensovergangen naar België afgesloten. Enkel hoogst noodzakelijk verkeer 
van België naar Nederland of omgekeerd wordt doorgelaten. De Belgische 

autoriteiten controleren en delen boetes uit.  Even naar België om te tanken of op 
de fiets even de grens over is dus niet meer mogelijk.

Geen activiteiten op en rond Koningsdag
Vanwege het coronavirus kan de oranjevrijmarkt dit jaar niet doorgaan. Normaal 
gesproken staat de binnenzijde van de singels tijdens Koningsnacht (de nacht van 

26 op 27 april) en Koningsdag (27 april) in het teken van de oranje vrijmarkt, 
samen met andere feestelijke activiteiten. Ook de jaarlijkse oranjereceptie voor 

gedecoreerden gaat niet door. Vanwege de landelijke maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus worden ook deze activiteiten afgelast.

Soepelere regels bevoorrading winkels
De bevoorrading van winkels en bedrijven mag sinds 19 maart ook tussen 19.00 
en 7.00 uur plaatsvinden. Het college van burgemeester en wethouders vindt het 
belangrijk dat, ongeacht de beperkingen rondom het coronavirus, er voldoende 

voorraden voor klanten blijven. Ook voor winkels in het promenadegebied 
versoepelt het college de regels rondom bevoorrading. In deze uitzonderlijke 

situatie vraagt de gemeente omwonenden begrip te hebben voor eventuele overlast.
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In verband met het coronavirus heeft 
de gemeente Weert al een aangepaste 
dienstverlening. Op Tweede Paasdag 
(maandag 13 april) en Koningsdag 
(maandag 27 april) heeft de gemeente 
Weert, los van de corona-maatregelen, 
sowieso aangepaste openingstijden. 
Kijk voor actuele informatie op 
www.weert.nl/coronavirus

Openingstijden Pasen
Op Tweede Paasdag, maandag 13 april, 
is de gemeente Weert gesloten. Dat 

betekent dat u die dag niet terecht kunt 
in het stadhuis, bij De Vraagwijzer, de 
dependance in Stramproy, de studiezaal 
van het Gemeentearchief, Museum W, 
de Annex of bij de Milieustraat. 

Openingstijden Koningsdag
Koningsdag, 27 april, valt dit jaar op een 
maandag. Dat betekent dat het stadhuis, 
De Vraagwijzer, de dependance in 
Stramproy, tentoonstellingsruimte 
de Annex en de studiezaal van het 
Gemeentearchief die dag gesloten zijn. 

Museum W is vanwege de verbouwing 
en renovatie voor langere tijd dicht. 
De Milieustraat heeft aangepaste 
openingstijden op Koningsdag: u kunt 
daar terecht van 9.00 tot 12.00 uur. 

Huisvuilroutes Pasen
Op Tweede Paasdag (maandag 13 april) 
wordt geen huisvuil opgehaald. In plaats 
daarvan wordt het huisvuil eerder opge-
haald, op zaterdag 11 april. Let op: als 
u de duobak normaal op maandag aan 
de straat zet, moet u dit nu op zaterdag 

Aangepaste openingstijden en huisvuilroutes

Landbouwvisie ter inzage voor reactiesLandbouwvisie ter inzage voor reacties
Vanaf eind maart ligt de concept 
landbouwvisie ter inzage bij de 
gemeente Weert. Tot en met 6 mei 
kunnen inwoners hierop reageren. Met 
de landbouwvisie wil de gemeente 
richting geven aan de ontwikkelingen 
in de landbouw. De landbouwsector is 
een belangrijke speler in het Weerter 
buitengebied en heeft daardoor 
een grote invloed op leefomgeving 
en de inrichting van het landschap. 
Na de termijn van inzage wordt de 
landbouwvisie naar verwachting op 8 
juli vastgesteld door de gemeenteraad.

Diversiteit en kwaliteit
Kenmerkend voor Weert is juist de 
diversiteit en kwaliteit van het landschap. 
Het doel van de landbouwvisie is 
om die diversiteit in bedrijven te 
behouden en een impuls te geven aan 
de kwaliteit van de landbouw. Het gaat 
dan onder andere over de omgeving 
(biodiversiteit, schone lucht en goede 
kwaliteit van bodem en water), maar 
ook juist over verbinding met inwoners, 
andere bedrijven en recreanten.  

Dreigende leegstand
De ontwikkeling van de landbouw 
in de afgelopen 20 jaar heeft geleid 
tot schaalvergroting, specialisatie en 
efficiëntere productie. In diezelfde 
periode zijn markten opengegaan en 
worden voedsel en veevoer over grote 
afstanden vervoerd. Daardoor zijn de 
voedselprijzen nu laag en de marges 
voor de agrariërs gering. Vanwege deze 
beperkte marges en de opgave om te 
blijven innoveren en investeren, haken 
veel ondernemers af. Daardoor dreigt 
toenemende leegstand van agrarische 
bedrijven. Om in te spelen op de 
ontwikkelingen van de landbouw en 
de gevolgen hiervan voor de omgeving, 
is de gemeente Weert gestart met de 
landbouwvisie.

Niet méér, maar béter!
Wethouder Geert Gabriëls van 
landbouw: “Met deze landbouwvisie 
proberen we de verbinding te zoeken 
tussen natuurlijke waarden, agrarische 
bedrijfsvoering, innovatie en mensen 
onderling”. De gemeente wil sturen op 

belangrijke waarden zoals gezondheid, 
verbinding tussen stad en platteland, 
verbetering van de natuurwaarden 
en het economisch belang van de 
landbouwbedrijven. We willen daarmee 
voorop lopen in de ontwikkeling naar 
duurzame productiemethoden en 
verbreding van ‘agrarische’ activiteiten. 
Dit kan gerealiseerd worden door meer 
recreatieve activiteiten mogelijk te 
maken en in te zetten op verwerking en 
verkoop op de boerderij. Niet inzetten 
op meer voedsel produceren, maar op 
kwaliteit en daarbij aandacht voor mens, 
dier en omgeving. Andersom wordt 
ook ingezet op het consumeren van 
gezond voedsel uit de nabije omgeving. 
Ruimere marges voor agrariërs zijn een 
voorwaarde voor die kwaliteitsambitie. 

Reageren op de landbouwvisie
De landbouwvisie is te vinden via 
www.weert.nl/landbouwvisie Wij vra-
gen u, zolang de corona-maatregelen 
gelden, om niet naar het stadhuis te 
komen als u ook op een andere manier 
kennis kan nemen van de inhoud van 
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Veranderingen tijdens Pasen & Koningsdag

Reageren kan t/m 6 meiReageren kan t/m 6 mei
de landbouwvisie. Inwoners kunnen 
tot en met 6 mei 2020 reageren op de 
concept landbouwvisie. Reageren kan 
schriftelijk of mondeling. Een schrifte-
lijke reactie kan worden ingestuurd 
naar het college van burgemeester & 
wethouders van de gemeente Weert, 
Postbus 950 te 6000 AZ Weert. Om 
mondeling te reageren, vragen wij u 
om hier een afspraak voor te maken, 
via telefoonnummer (0495) 575 289.

al doen. Alle andere ophaaldagen die 
week blijven hetzelfde.
 
Huisvuilroutes Koningsdag
Op Koningsdag (maandag 27 april) 
wordt geen huisvuil opgehaald. In plaats 
daarvan wordt het huisvuil eerder opge-
haald, op zaterdag 25 april. Let op: als 
u de duobak normaal op maandag aan 
de straat zet, moet u dit nu op zaterdag 
al doen. Alle andere ophaaldagen die 
week blijven hetzelfde.

Energie besparen in huisEnergie besparen in huis

Wilt u nu al aan de slag met energiebe-
sparing? Kijk op www.heerlijkweert.nl of 
www.warmwonenweert.nl
 
Energieverkenners gezocht
Voor het project Warm Wonen in 
Weert zoeken de gemeente Weert en 
de burgercoöperatie WeertEnergie 

inwoners van Weert die zich als 
vrijwilliger willen inzetten om anderen 
op weg te helpen hun huis duurzamer 
te maken. Kijk op www.weertenergie.
nl voor de volledige vacaturetekst voor 
de energieverkenners (m/v). Wilt u zich 
opgeven? Stuur dan een e-mail naar 
projectbureau@weertenergie.nl

De gemeente Weert heeft subsidie gekregen van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken om energie te besparen in woningen. Dit geld wordt ingezet in het project Warm 
Wonen in Weert. Dit jaar worden verschillende acties en evenementen georganiseerd 
om huiseigenaren en huurders bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen. De 
aanpak is wijkgericht en de campagne start over een tijdje in de wijk Groenewoud.

Warm Wonen in WeertWarm Wonen in Weert
Initiatieven uit Weert
Punt Welzijn coördineert vraag en aanbod van praktische hulp rondom de 
coronacrisis. Bedrijven stellen hun personeel dat noodgedwongen thuiszit ter 
beschikking om daar waar de nood het hoogste is te helpen. Ook veel vrijwilligers 
hebben zich al gemeld. 

Wilt u meer informatie? Bekijk dan ‘Samen Leven in Weert’ op pagina 11.

Bestrijding eikenprocessierupsenBestrijding eikenprocessierupsen

We monitoren de ‘ei legsels’ van de 
eikenprocessierups. Zo kunnen we op 
het juiste moment starten met de pre-
ventieve bestrijding van de rupsen. 

Wanneer dat precies is, is o.a. afhanke-
lijk van de temperatuur en de bladgroei 
van bomen. Meer informatie kunt u vin-
den via www.weert.nl

De gemeente Weert neemt weer preventieve maatregelen om de overlast tegen 
eikenprocessierups zoveel mogelijk te beperken. De brandharen van de rupsen zor-
gen voor vervelende gezondheidsklachten.
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