
GEMEENTE
WIJZERPostbus 950, 6000 AZ Weert - Telefoon (0495) 575 000

Aan de tekst van deze Gemeentewijzer kunnen geen rechten worden ontleend.
www.weert.nl           @gemeenteweert

Woensdag 16 januari nr. 913

Weertenaar van het jaar & gast van de burgemeester
Nieuwjaarsontmoeting
Dit jaar is er niet één Weertenaar 
van het jaar, maar het zijn er maar 
liefst negen. Zuster Concenzione en 
haar zusters Birgittinessen zijn tij-
dens de Nieuwjaarsontmoeting van 
de gemeente Weert uitgeroepen tot 
Weertenaar van het jaar 2018. De 
nieuwe gast van de burgemeester is 
Desiree Esser, een echte ambassa-
drice van Weert. 

Zusters Birgittinessen
Een echt begrip uit de Weerter 
samenleving: de zusters Birgittines-
sen. Zij stellen met veel liefde hun 
huis en tuin open voor iedereen die 
daar behoefte aan heeft, bijvoorbeeld 
als je op zoek bent naar rust of bezin-
ning. Ook mensen in nood vinden bij 
hen onderdak. Maandelijks koken zij 
voor de Weertenaren voor wie een 
dagelijkse warme maaltijd niet van-
zelfsprekend is. 
In 2018 vierden de zusters Birgitti-
nessen dat ze al 175 jaar aanwezig 
zijn in Weert. Ook ontvingen zij 
afgelopen jaar de Erepenning van 
de gemeente Weert. Nu zijn zij voor 
hun actieve bijdrage aan de Weerter 
samenleving door burgemeester Jos 

Heijmans uitgeroepen tot Weerte-
naar van het jaar 2018.

Desiree Esser
Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting 
werd bekendgemaakt dat Desiree 

Esser de nieuwe professionele gast 
van de burgemeester is. Het doel van 
het project ‘Gast van de burgemees-
ter’ is om jongeren actief te betrek-
ken bij het besturen van Weert. Een 
jaar lang bezoekt Desiree samen 

met burgemeester Jos Heijmans een 
aantal officiële bijeenkomsten en 
activiteiten. Desiree is een echte fan 
en ambassadrice van Weert. “Ik kom 

oorspronkelijk niet uit Weert, maar 
mijn hart ligt écht in Weert” vertelde 
ze tijdens de Nieuwjaarsontmoeting. 

De zusters Birgittinessen, Weertenaar van het jaar 2018.

Burgemeester Jos Heijmans met zijn nieuwe gast, Desiree Esser.
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WONEN + BOUWEN
O.a. project 

Werthaboulevard,
Woningbouw Tungelroy

1,7
MILJOEN

De begroting 2019-2022 is de eerste begroting van het nieuwe bestuur. Veel thema’s die de afgelopen jaren 
zijn opgepakt worden ook in 2019 doorgezet of komen in een volgende fase terecht. We leven echter ook 
in een snel veranderende samenleving, bij de samenstelling van de begroting hebben we daarmee rekening 
gehouden. In 2019 wordt onder andere extra geïnvesteerd in duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit.
College van B&W

INKOMSTEN

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

153 
MILJOEN

153 
MILJOEN

HOEVEEL BETAALT U IN 2019?

AFVALSTOFFENHEFFING
1- persoonshuishouden
(was in 2018 eveneens : € 189,96)
2- persoonshuishouden
(was in 2018 eveneens: € 209,40
3 en meer persoonshuishouden
(was in 2018 eveneens: € 230,64)

OZB
OZB woning met waarde € 115.000
(was in 2018: € 138,-)
OZB woning met waarde € 250.000
(was in 2018: € 302,-)

RIOOLHEFFING 
500 m3 

(was in 2018: € 246,24)

€ 189,96

€ 209,40

€ 230,64

€ 133,00

€ 290,00

€ 249,96

52,7%
8,9%
6,5%

12,4%
19,5%

UITGAVEN

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

20,2%
12,8%
8,5%
11%

2,9%
7,5%

37,1%

BEGROTING 2019

Enkele plannen uit de 
gemeentebegroting 2019 ziet u 
in deze afbeelding bij elkaar.

Wilt u meer weten? Download de 
begroting 2019 (pdf-bestand) op 

www.weert.nl/begroting

KLIMAATADAPTATIE 
+ BIODIVERSITEIT
Een boom per dag,

aanpak wateroverlast
en warmteplannen

0,5
MILJOEN

VEILIGHEID
Brandweer

Openbare orde
en veiligheid

4,6 
MILJOEN

ZORG
3 Decentralisaties

26,8
MILJOEN

ONDERWIJS + 
HUISVESTING
Experimenten

onderwijs,
Kindcentrum 

Altweerterheide

4,1
MILJOEN

VERKEER + 
VERVOER

O.a. oversteek 
Hushoven-Laarveld 

fase 2019

7,5 
MILJOEN

CITYMARKETING
Weert op de 
kaart zetten

0,1 
MILJOEN

VITALE 
BINNENSTAD

Versterking 
vestigingsklimaat

1,3
MILJOEN
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19 januari 19.30 uur
KIWANIS SPORT- 

EN CULTUURGALA
Uitreiking sporttitels

Munttheater

20 januari 14.00 uur
STADSWANDELING

Thema kloosters & scholen
Start bij St. Martinuskerk

27 januari 11.00 uur
WINTERCONCERT 

MANNENKOOR MANOEUVRE
Theater de Huiskamer

Weekend van 25 t/m 27 januari
NATIONAAL THEATERWEEKEND

Munttheater

1 t/m 9 februari 20.00 uur
BOONTE AOVENDJ 

V.V. DE ROGSTAEKERS
Munttheater

7, 8 en 9 februari 
19.30 en 20.00 uur

BOONTE AOVUNDJ 
V.V. DE VÊRKUSKÖP

Buurthuis Moesel
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Denk mee: Open Monumentendag 2019 
Informatiebijeenkomst 28 januari
De Open Monumentendagen vinden 
dit jaar plaats in het weekend van 
zaterdag 14 en zondag 15 septem-
ber. Het landelijke thema is ‘Plekken 
van Plezier’. De gemeente Weert wil 
samen met verenigingen, organisa-
ties en eigenaren deze Open Monu-
mentendag organiseren. Hiervoor 
houdt de gemeente een bijeenkomst, 
om samen te bespreken hoe het pro-
gramma er in Weert uit gaat zien. 
Deze bijeenkomst is op maandag 28 
januari om 19.30 uur in het stadhuis, 
Wilhelminasingel 101. 

Levendig thema
Dit jaar worden niet alleen monu-
menten opengesteld, maar ze vormen 
ook het podium voor diverse vormen 
van kunsten zoals zang, dans, muziek 
en theater. Het belooft dan ook een 
levendige Open Monumentendag te 
worden: luisteren naar muziek, kijken 
naar een voorstelling, proeven van 
eten en drinken. Denk bijvoorbeeld 
aan:
 
• Podiumkunsten (theaters, concer-
ten)
• Museale kunsten (musea, kerken, 
galerieën)

• Sport & spel (verenigingen, oude 
spellen, schuttersfeesten)
• Horeca (kloosters, herbergen, cafés)
• Recreatie (parken, tuinen, wandel-
routes, speeltuinen)

Monumenten
Met het thema ‘Plekken van Plezier’ 
kunnen we bijna alle kanten op, want 
in feite is élk monument een plek van 
plezier. Elk monument is de moeite 
waard om bezocht te worden, beke-
ken te worden en om van te genie-
ten. Het beleven van plezier moet wel 
een link hebben met een monument. 
Belangrijk is ook dat het monument 
voor iedereen gratis toegankelijk is. 
Het mooiste is als het een plek is waar 
je normaal niet zo makkelijk binnen 
komt. 

Bijeenkomst
Iedereen is welkom op de bijeenkomst 
op 28 januari om mee te denken over 
de invulling van het programma in 
Weert. De bijeenkomst vindt plaats in 
de Boskamer, op de eerste verdieping 
van het stadhuis. Wij vragen u om 
zich voor 23 januari aan te melden 
voor deze bijeenkomst. Dat kan via 
openmonumentendag@weert.nl 

Neem voor meer informatie contact 
op met de gemeente Weert, (0495) 
575 000 of kijk op de Facebookpa-
gina Open Monumentendag Weert 
(@OMDWeert).

Denk op maandag 28 januari 
mee over de invulling van de 
Open Monumentendagen in 
Weert in september!

Gemeente Weert en Wonen 
Limburg helpen huurders 
besparen op vaste lasten
Gratis adviesgesprek 
voor 100 huishoudens
De gemeente Weert en Wonen Lim-
burg starten in januari in de wijk 
Groenewoud een proef met De 
VoorzieningenWijzer. De Voorzie-
ningenWijzer helpt mensen om beter 
gebruik te maken van regelingen, 
belastingen en toeslagen. Hierdoor 
kunnen mensen jaarlijks geld over-
houden. De VoorzieningenWijzer 
kijkt onder andere kritisch naar een 
passende zorgverzekering en een 
voordeliger energiecontract. 

Gemeente Weert en Wonen Limburg 
bieden in januari 100 bewoners een 
gratis adviesgesprek aan met een 
onafhankelijke adviseur van De Voor-
zieningenWijzer. 

Afspraak met een adviseur
Een adviseur van De Voorzienin-
genWijzer komt op afspraak bij de 
deelnemers thuis. De adviseur maakt 
gebruik van een kennisplatform. Door 
dit kennisplatform weet hij of zij van 
alle bestaande toeslagen en rege-
lingen die zijn bedoeld om mensen 
met een laag inkomen te helpen. Er 
wordt ook samen naar energiecon-
tracten en zorgverzekeringen geke-
ken. Afhankelijk van de persoonlijke 
situatie, helpt de adviseur ter plekke 
met het aanvragen van bijvoorbeeld 
een andere energieleverancier en 
toeslagen. Ook wordt gekeken of het 
nuttig is om aangifte Inkomstenbelas-
ting te doen en of deelnemers in aan-
merking komen voor gemeentelijke 
regelingen. Als dit zo is, wordt direct 
een afspraak gemaakt met bestaande 
lokale ondersteuners die kunnen hel-
pen. Bijvoorbeeld bij het invullen 
van formulieren. Wat dit oplevert, 
verschilt per huishouden. Sommige 
huishouden besparen niks, anderen 
besparen maar liefst € 750,- per jaar.

Geldzaken op orde
Met De VoorzieningenWijzer hopen 
de gemeente Weert en Wonen Lim-
burg bewoners te bereiken die inkom-
sten mislopen. Veel bewoners lopen 
namelijk inkomsten mis omdat ze niet 
weten op welke toeslagen en regelin-
gen ze recht hebben. Wethouder Mar-
tijn van den Heuvel: “Door te bespa-
ren op vaste lasten kunnen mensen 
hun inkomen vergroten en schulden 

voorkomen. Zo blijft er na het beta-
len van de vaste lasten nog ruimte 
voor andere uitgaven.” Ger Peeters, 
bestuurder van Wonen Limburg, 
vult aan: “Wonen Limburg vindt het 
belangrijk om te blijven investeren in 
een thuis. Een thuis is niet alleen een 
fijne woning in een prettige woon-
omgeving, maar ook een betaalbare 
woning. We helpen onze bewoners 
daarom graag op weg om hun geld-
zaken goed op orde te krijgen.” 

Proef in de wijk Groenewoud
De proef met De VoorzieningenWij-
zer in de wijk Groenewoud loopt in 
januari en februari. Na deze peri-
ode bekijken de gemeente Weert en 
Wonen Limburg of deze een vervolg 
krijgt.

Afspraak maken
Heeft u een laag inkomen en wilt u 
graag dat een adviseur van De Voor-
zieningenWijzer bij u langskomt? Een 
afspraak maken kan door te mailen 
naar contact@devoorzieningenwij-
zer.nl of door op werkdagen tussen 
10.00 en 17.00 uur te bellen naar 
(088) 116 97 97.

Provinciale statenverkiezingen & 
waterschapsverkiezingen
Laat uw stem horen!
Binnenkort mogen we weer stem-
men! Mee mogen beslissen is een 
belangrijk recht in onze democratie. 
Op woensdag 20 maart mogen we 
zelfs twee keer stemmen, want dan 
vinden zowel de provinciale staten-
verkiezingen als de waterschapsver-
kiezingen plaats.

Provinciale statenverkiezingen
De Provinciale Staten is het democra-
tisch verkozen orgaan van de provin-
cie, vergelijkbaar met de gemeente-
raad in onze gemeente. Na de pro-
vinciale statenverkiezingen vormen 
verschillende politieke partijen het 
dagelijkse bestuur van de provincie 
Limburg: het College van Gedepu-
teerde Staten. Welke partijen dat zijn, 
hangt onder meer af van de uitslag, 
en dus ook van uw stem. Het nieuw 
gevormde college bepaalt de komen-
de jaren het beleid, op gebieden als 
infrastructuur, openbaar vervoer, 
nieuwe banen, sport, milieu en cul-
tuur. Ook kijkt het college of gemeen-
ten en waterschappen hun werk wel 
goed doen. De provinciale staten van 
alle 12 provincies stemmen ook voor 
de Eerste Kamer, die de regering con-
troleert en nieuwe wetten aanneemt. 

Door te stemmen, kunt u daar dus ook 
invloed op uitoefenen. 

Waterschapsverkiezingen
Bij de waterschapsverkiezingen stemt 
u voor het algemeen bestuur: het par-
lement van het waterschap. De water-
schappen gaan over het beheer en de 
controle van het water. Ze onderhou-
den bijvoorbeeld dijken en sluizen, 
zuiveren het afvalwater, controleren 
de kwaliteit van ons zwemwater en 
doen aan natuurbeheer in en rondom 
water.

Stempassen
Als u stemrecht heeft, dan krijgt u 
begin maart twee stempassen toege-

stuurd. Op die stempassen staat het 
adres van het dichtstbijzijnde stembu-
reau, maar u bent niet verplicht om 
dáár te stemmen. U kunt bij alle stem-
bureaus in de gemeente Weert stem-
men. Neem naast de stempassen ook 
een geldig identiteitsbewijs mee naar 
het stembureau. 

Stembureau
Bij het stembureau krijgt u één stem-
biljet voor de provinciale staten-
verkiezingen en één voor de water-
schapsverkiezingen. Bij beide biljet-
ten geldt: kleur het vakje rood bij de 
kandidaat op wie u wilt stemmen, of 
kleur niks rood als u blanco wilt stem-
men. 

Op 20 maart 2019 mogen we weer naar het stembureau!

Maak het inbrekers niet te makkelijk!
Het is alweer vroeg donker. En al zijn 
de donkere wintermaanden gezellig, 
het is ook een tijd waarin traditiege-
trouw de meeste inbraken worden 
gepleegd. 
Inbrekers zien aan onverlichte 
woningen dat u niet thuis bent. 
Bovendien lopen er ’s avonds minder 
mensen op straat, waardoor er min-
der zicht is op verdachte situaties. 

Om te voorkomen dat inbrekers tij-
dens deze donkere dagen hun oog op 
uw woning laten vallen, een aantal 
tips op een rijtje..  

• Sluit ramen en deuren! Zelfs als 
u gewoon in de achtertuin of op de 
bovenverdieping bent.
• Haal áltijd de sleutels uit het slot! 
• Niet thuis? Licht aan! Zo zet u inbre- 

kers op het verkeerde been, omdat 
het lijkt alsof er iemand thuis is. 
• Verdachte situatie? Ziet u iemand 
op straat die er niet thuishoort en 
zich verdacht gedraagt? Iemand die 
bij huizen naar binnen kijkt? Of ziet u 
activiteit bij uw buren, die op vakan-
tie zijn? Bel dan 112 en maak even-
tueel melding in de Buurtpreventie 
WhatsApp-groep van uw wijk/dorp!


