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Voor u ligt een nieuwe uitgave van ‘Weert in Beeld’. Dit 
boekwerkje is speciaal voor u gemaakt om u informatie te 
geven over waar de gemeente Weert nu staat vanuit lokaal 
en landelijk perspectief. Het geeft een beeld van trends en 
ontwikkelingen waarmee we te maken krijgen en duidt 
wat de betekenis daarvan is voor Weert. Natuurlijk kunt u 
deze informatie ook zelf uit allerlei documenten en andere 
informatiebronnen halen. Met ‘Weert in Beeld’ willen we u 
graag faciliteren. 

Coalitie-/raadsprogramma in relatie tot strategische visie
Met de strategische visie ‘Werken aan Weert 2030 - Verwonder 
je in de groene thuishaven Weert’ die vorig jaar door de raad is 
vastgesteld, zijn de contouren voor de ontwikkeling van Weert 
vormgegeven in vijf waarden. Deze vijf waarden zijn leidend 
geworden voor ons werk tot 2030 en het zou mooi zijn als 
deze straks ook in de programmabegroting centraal staan.  Een 
eerste opgave voor u zal zijn om de gewenste maatschappelijke 
effecten te vertalen naar heldere doelen voor de komende vier 
jaar. U helpt de organisatie enorm als u deze slag maakt in het 
op te stellen coalitie-/raadsprogramma. U werkt daarmee ook 
volgens de door raad vastgestelde methodiek van Sturen op 
effecten. De organisatie kan van daaruit de meerjarenbegroting 
vormgeven en er kan een match tussen ambities, middelen en 
mensen worden gemaakt. Bovendien gaan we meetindicatoren 
ontwikkelen waarmee we kunnen zien of wat we doen ook 
bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten. Wij 
willen u daarbij graag ondersteunen.

Reële verwachtingen 
Graag wil ik u ook een ‘winstwaarschuwing’ geven. We weten, 
op basis van de strategische personeelsanalyse, dat door de 
samenloop van factoren waarmee we de komende tijd te 
maken krijgen, de druk op medewerkers in onze organisatie 
toeneemt.

De taken van de lokale overheid nemen nog steeds toe; 
de opgaven bijvoorbeeld op gebied van klimaat, energie,  
veiligheid en in het sociale domein zijn groot. De komende 
bestuursperiode is tevens de eerste waarin de Omgevingswet 
zijn beslag gaat krijgen. De Omgevingswet is een opgave van 
formaat, met name omdat het een omslag is in de manier van 
werken van de ambtelijke organisatie en de samenwerking 
met college, raad, inwoners, ondernemers en organisaties. Het 
wordt ook wel een grotere transitie dan de omwenteling in het 
sociaal domein genoemd. 

We voorzien een grote uitstroom van pensioengerechtigden met 
veel ervaring en kennis. Er is geen fi nanciële ruimte om daarop 
te anticiperen, door bijvoorbeeld minder ervaren mensen al 
mee te laten lopen. Door de zeer krappe arbeidsmarkt is het 

aantrekken van kwalitatief goed personeel echt moeilijk. Het 
is dus belangrijk dat we investeren in onze medewerkers zodat 
deze duurzaam inzetbaar zijn. Hiervoor zijn middelen nodig. 
En vooral tijd.

Door proactief te sturen op de uitstroom in combinatie met 
doelmatigheid en/of automatisering van processen werken 
we aan het behalen van de taakstelling van 1,1 miljoen euro 
(op een personeelsbegroting van zo’n 30,3 miljoen euro) 
waartoe door de raad eerder is besloten. De bovengenoemde 
ontwikkelingen maken dat het een fl inke uitdaging is, waarvan 
we nog niet zeker weten of die (tijdig) haalbaar is.

U begrijpt dat we u deze inzichten vooral meegeven om 
te overwegen wat uw ambities zijn voor de komende 
bestuursperiode. We helpen u graag door bijvoorbeeld aan 
de hand van een concept-coalitieakkoord te adviseren wat 
de ingeschatte consequenties zijn voor capaciteit en andere 
middelen en om een check te doen op uitvoerbaarheid. 

We hopen dat Weert in Beeld u helpt om een mooi inhoudelijk 
programma voor Weert voor de komende 4 jaar te maken. Ik 
ben ervan overtuigd dat onze medewerkers zich met hoofd en 
hart in gaan zetten om het nieuwe programma de komende 
jaren uit te voeren. Ik zie uit naar een fi jne en succesvolle 
samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie 
in de bestuursperiode 2022-2026.

Ik wens u namens alle medewerkers veel succes!

Myriam Meertens 
Algemeen directeur

Voorwoord
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Anno 2022 staan we aan het begin van de weg die ons richting 
dit wensbeeld voert. 

Met het onderliggende document biedt de organisatie een 
afwegingskader waarop het gemeentebestuur keuzes kan 
maken voor de komende jaren. Niet door politieke keuzes voor 
te leggen, maar door het opstellen van een referentiekader dat 
gebruikt kan worden als hulpmiddel voor de te maken keuzes. 
Het is een ambtelijk document (zonder formele status), te 
gebruiken bij de coalitievorming. Om u zo goed mogelijk te 
informeren en te ondersteunen bij het maken van keuzes voor 
de toekomst van onze stad. Het is uiteindelijk best een lijvig 
document geworden. Via onderstaande leeswijzer helpen we 
u graag om gemakkelijker te vinden waarnaar u op zoek bent.

Deze editie van Weert in Beeld is vanuit de strategische visie 
opgebouwd. Dit is met name terug te zien in de specifi eke 
hoofdstukken die hieraan zijn gewijd maar ook aan de waarden 
die als rode draad in vrijwel ieder hoofdstuk terugkomen. Zoals 
al in het voorwoord is aangegeven, zijn deze vijf waarden 
leidend geworden voor ons werk tot 2030. Het programma 
2022-2026 biedt de doelen voor de eerste 4 jaren. Het zou 
voor de herkenbaarheid helpend zijn als ook dat programma 
opgebouwd wordt conform de waardes van de strategische 
visie.

Leeswijzer
Wat voor u ligt is een beeld van de gemeente Weert en van de 
ontwikkelingen waarmee we te maken krijgen. 

In hoofdstuk 3 vindt u de samenvatting van de door de raad 
vastgestelde strategische visie met de publiekssamenvatting 
zoals deze is verschenen in het huis-aan-huis verspreide 
maandblad.  

In hoofdstuk 4 krijgt u met behulp van tabellen en grafi eken 

beeld van de huidige stand van zaken van Weert soms met 
doorkijk naar toekomst. 

Dit hoofdstuk wordt opgevolgd door hoofdstuk 5 met de 
samenvatting van onze begroting van 2022.  

Hoofdstuk 6 geeft de trends en ontwikkelingen afgestemd op 
de vijf waarden van de strategische visie en gericht op onze 
lokale omgeving. 

In hoofdstuk 7 hebben wij als organisatie de vijf waarden 
van de strategische visie gevuld met de belangrijkste thema’s 
die op dit moment spelen. Bij het schrijven van uw raads- of 
coalitieprogramma adviseren wij u om deze thema’s zeker in 
overweging  te nemen. 

In hoofdstuk 8 staan we stil bij de stand van zaken van 
ons huidige beleid, opgebouwd volgens de bestaande 
programmabegroting. Ook hier is weer aansluiting gezocht bij 
de vijf waarden van de strategische visie aan de hand van de 
tabellen per programma.

Hoofdstuk 9 gaat over de bedrijfsvoering van de organisatie 
van onze gemeente. Hier liggen fl inke uitdagingen, zoals ook 
al in het voorwoord is aangegeven. 

In de drie bijlagen treft u verdiepend en verhelderend 
leesmateriaal aan. De informatie in dit boekje biedt u een basis 
van waaruit bestuurlijke accenten en focus kunnen worden 
aangebracht in uw programma voor de komende vier jaren. 

De strategische visie ‘Werken aan Weert 2030 - Verwonder je in de groene 
thuishaven Weert’ beschrijft onze stad als een thuishaven voor iedereen 
die een plek zoekt om prettig en gezond te wonen, werken en beleven, 
dichtbij of in de natuur. Met een centrumfunctie voor omliggende 
gemeenten. En als netwerkstad en innovatieve en duurzame economische 
speler in een regio met goed bereikbare aanvullende voorzieningen. 
Duurzaam omdat mens, natuur en economie er gezond en in balans met 
elkaar bestaan.

Inleiding
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Samenvatting van de strategische visie

3.1. Goed wonen voor iedere doelgroep

Met onze partners werken we aan meer variatie 
in woningtypen en woonplekken, voor elk 
inkomen, met passende voorzieningen 
en activiteiten.

Wat op ons afkomt: Het aandeel ouderen is groter in 2030 en 
in Weert en de regio zijn veel jonge mensen op zoek naar een 
huis. Daarnaast groeit de vraag naar woonvormen op maat: 
meerdere generaties op dezelfde plek, ‘tiny houses’ en huizen 
delen. 

Stel, je reist nu naar Weert in 2030. Grote kans dat je wordt 
verrast door de variatie in woningtypen en woonplekken! 

Wonen gebeurt ook in oude kantoorgebouwen, monumenten, 
fabrieken of boerderijen. Jongeren vinden een coole 
startersplek en gezinnen een thuis met ruimte binnen en buiten 
een fi jne kinderspeelplaats. Daarnaast blijven ouderen langer 
in hun vertrouwde buurt, doordat woningen vaker aanpasbaar 
zijn. Thuiswerkers zijn blij met hun goede werkplek of atelier 
aan huis. Soms met anderen samen. En in de meeste woningen 
werkt de verwarming inmiddels duurzaam.

Wonen doe je ook in je straat en buurt. Door veelzijdig groen 
en ruimte om te leven is de woonomgeving een prettige 
verblijfsplek. Je kunt er op je gemak een wandeling maken of 
fi etsen over een vrijliggend pad.

Zo vinden ouderen wooncomfort en jongeren een betaalbare, 
unieke woonplek vlakbij belangrijke voorzieningen. Na je 
studie is Weert zo een aantrekkelijke plek om te starten of een 
gezin te stichten. Niet in de laatste plaats omdat je in een zucht 

in Eindhoven, Venlo, Sittard-Geleen, Hasselt of Düsseldorf bent.
Doordat er jonge inwoners bijkomen blijven de voorzieningen 
in balans. Goede zorg en gevarieerd onderwijs bestaan naast 
en met elkaar. Net als ontmoetingsplekken voor jong en oud, 
en mogelijkheden voor sport, cultuur en ontspanning.

3.2. Iedereen doet mee

We dagen iedereen uit naar vermogen mee te 
doen in de samenleving. Lukt het je niet alleen, 
dan krijg je ondersteuning. We bouwen voort 
op de sterke sociale samenhang in Weert.

Wat op ons afkomt: Niet iedereen is even goed in staat mee te 
doen in de digitale samenleving. Toch neemt de invloed van 
digitale communicatie op ons leven verder toe. Ontmoeting 
en oog voor elkaars talenten en kwetsbaarheden zijn daarom 
belangrijk. Net als de inzet van digitale middelen om op afstand 
contact te maken, te leren en kennis uit te wisselen.

Vroeger was Weert al een kruispunt van wegen. Een 
ontmoetingsplek voor mensen uit alle windrichtingen. Weet 
je dus welkom, ook in 2030! Hier hebben mensen veel voor 
elkaar over. Feest vieren we samen, maar als het minder gaat 
staan Weertenaren klaar om elkaar te helpen. En om die hulp 
aan te nemen. 

Samen dingen voor elkaar krijgen hoort bij de Weerter 
mentaliteit. Ook ouderen leveren naar vermogen hun 
bijdrage. Je ziet ze in 2030 vaak helpen in het onderwijs, een 
buurthuiskamer beheren of een rondleiding verzorgen in het 
groen. Zo dragen ze de Weerter waarden en verhalen over aan 
jongere generaties.

Weert in 2030 is kort te omschrijven als thuishaven voor iedereen die een 
plek zoekt om prettig en gezond te wonen, werken en beleven, dichtbij 
of in de natuur. Met een centrumfunctie voor omliggende gemeenten. En 
als netwerkstad en innovatieve en duurzame economische speler in een 
regio met goed bereikbare aanvullende voorzieningen. Duurzaam omdat 
mens, natuur en economie er gezond en in balans met elkaar bestaan.  
Hoe ziet prettig wonen, werken en beleven er in 2030 uit in Weert? Uit 
alle gesprekken met Weertenaren komen vijf waarden naar voren die nu 
al heel belangrijk zijn en de komende jaren nog beter tot hun recht mogen 
komen. Hieronder maakt u bij iedere waarde kennis met Weert in 2030. 
En met de uitdagingen waar we voor staan. De uitgebreide visie vindt u 
op weert.nl/weert2030.

6

W
ee

rt
 in

 B
ee

ld
 2

02
2-

20
26

3



De uitdagingen van morgen maken kennis delen sowieso 
belangrijker. In 2030 leren jong en oud vooral van elkaar, 
soms als ‘leerling’, dan weer als ‘leraar’. Kennis veroudert snel 
en is op verschillende manieren toegankelijk. Bijvoorbeeld 
vanuit je luie stoel of in een park, als je lessen volgt op afstand. 
In een regio met zoveel kennis wordt naar school gaan een 
ontdekkingstocht langs verschillende bronnen. Onderwijs is 
hier van goede kwaliteit en maakt werk van duurzaamheid. 
Bovendien is er oog voor mensen die wat extra’s nodig hebben 
omdat leren hun niet makkelijk afgaat.

In alle wijken en dorpen vind je plekken om elkaar te 
ontmoeten. Kinderen spelen overal buiten en jongeren vinden 
elkaar op speciale plaatsen waar je energie opdoet en kunt 
studeren, chillen, muziek maken, fi lms kijken en voor een 
zacht prijsje iets eten of drinken. Ze vinden er de inspiratie 
om zelf initiatief te nemen. Daarnaast vind je in de buurten en 
dorpen ‘huiskamers’ waar je samen iets kunt ondernemen of 
gewoon ontspanning zoeken.

Loop in 2030 de binnenstad in en je komt er ‘iedereen’ tegen. 
Het is een plek om dingen te beleven en je te laten verrassen! 
Er zijn minder winkels want we kopen vaker via internet. Maar 
we zien ook nieuwe winkelformules, bijvoorbeeld om te ruilen 
of huren. Veel bestaande panden hebben nieuwe functies, om 
te wonen, ontspannen of plezier te maken. Je kunt er met je 
vrienden nog altijd naar een restaurant of café, en de leegstand, 
die is voorbij. En dichtbij, ook hier, is de natuur.

3.3. Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit 

In de woon- en werkomgeving staat groen 
voor natuur en landschap, biodiversiteit, 
ontmoeting en onderwijs, bewegen en sporten, 
economie en opvang van de gevolgen van 
klimaatverandering.

Wat op ons afkomt: Door vervuiling en uitputting van 
hulpbronnen staat de natuur onder druk. De soortendiversiteit 
neemt snel af. Steeds minder insecten zorgen bijvoorbeeld 
voor steeds minder bestuiving. Tegelijkertijd willen steeds meer 
mensen gezond leven en in balans met de natuur. En zijn veel 
steden bezig om groen op vernieuwende wijze in te zetten.

Stel je voor. In 2030 ontdek je groen op allerlei nieuwe 
manieren. Niet alleen in het buitengebied, maar ook in de 
woon- en werkomgeving!

Groen (en blauw) proef je overal; het is goed voor onze 
gezondheid en die van plant en dier, dus het hele natuurlijke 
systeem. Maar groen is bijvoorbeeld ook economie, doordat 
we erin sporten en recreëren, ontspanning en rust zoeken en 
er revalidatie en zorg, toerisme en ontmoeting organiseren. En 
wat steeds belangrijker wordt: groen helpt tegen de stress van 
klimaatverandering. Het biedt beschutting tegen hitte en opvang 
van overmatige regenval. Groen is onmisbaar in onze woon- en 
werkomgeving en een verfraaiing van straten, gevels en daken. 
Via lange zichtlijnen beleven we de natuur bijna overal in de stad.

3.4. Duurzaam en innovatief ondernemen en 
leven

Leven en ondernemen draagt bij aan de balans 
tussen mens, economie en natuur. 

Wat op ons afkomt: We hebben te maken met 
uitputting van bestaande hulpbronnen en opwarming van 
de aarde. Daardoor is het noodzaak om van afval nieuwe 
grondstof te maken (circulair) en duurzaam energie te 
produceren. Die ontwikkeling brengt ook nieuwe kansen voor 
ondernemerschap.

Weert was al een goede plek voor duurzaam ondernemen. 
Onder meer door innovatieve kennis bij (hoge)scholen en 
bedrijven in de regio. In 2030 hebben ondernemers uit Weert 
die kansen volop weten te benutten! Bijvoorbeeld door 
contacten met kenniscentra voor bouwinnovatie in Eindhoven, 
voor landbouw en voeding in Venlo, Helmond en Wageningen 
en voor de maakindustrie in Genk.

Samen oplossingen bedenken en uitvoeren doen we in 2030 
regionaal. Door (digitale) informatie-uitwisseling bouwen 
bedrijven ketens van hergebruik. Want afval wordt grondstof.
Door digitalisering en ‘big data’ weten boeren ook beter in 
te spelen op klimaatverandering. En op de vraag van klanten 
in de regio. Oogsten worden beter en het lukt boeren om 
gericht te produceren voor de lokale markt. We kopen ons 
eten in 2030 vers van eigen bodem, op de weekmarkt en bij 
boerderijwinkels.

In 2030 kent Weert nog steeds veel maakindustrie. Maar 
dan duurzamer. En dat kent ook een sociale kant: bedrijven 
zijn zuinig op hun mensen. Duurzame productie op grote 
schaal vindt plaats naast die van kleine hoeveelheden. 
Nieuwe technieken en materialen maken dat mogelijk. Op 
bestelling printen bedrijven bijvoorbeeld bouwmaterialen 
voor unieke energie neutrale huizen. Bedrijven in de 
maakindustrie werken bovendien meer samen, delen soms 
machines, transportvoorzieningen, maar ook de diensten van 
groeicoaches voor startende ondernemers. 

3.5. Goed ontsloten en verweven met de regio

Tot over de provincie- en landsgrenzen 
heen benutten we met andere partners de 
kwaliteiten van de regio. Weert ontwikkelt zich 
als regionale netwerkstad, met nog steeds een 
centrumfunctie voor de buurgemeenten.

Wat op ons afkomt: Overal in Europa worden regio’s 
belangrijker, bijvoorbeeld door economische samenwerking. 
De kennisrijkdom van de regio biedt Weert bovendien veel 
kansen op ontwikkeling.

Weert is in 2030 een actieve speler in de regio. Daarvoor zet ze 
haar eigen kwaliteiten in, als plek voor vernieuwing en groene 
woonstad. En benut ze volop de kwaliteiten van andere centra! 
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Door goede verbindingen zijn onderwijs, cultuur, 
werkgelegenheid en zorgvoorzieningen in de regio snel 
bereikbaar. In 2030 gaat dat per bus, trein of auto, inmiddels 
elektrisch, of trappend over een comfortabele fi etssnelweg. 
Voor de buurgemeenten houdt Weert zijn centrumfunctie: 
‘ons’ NS-station en ziekenhuis willen we koesteren.

Werken doen we in 2030 echt anders. Lang voor dezelfde baas 
werken is ‘uit’. We wisselen vaker, werken meer zelfstandig 
en op verschillende plekken. Thuis en digitaal, zoals we in 
coronatijd al improviserend hebben ervaren. Maar in 2030 zijn 
de voorzieningen veel beter! Thuis of dichtbij huis werken is 
comfortabel, met goede voorzieningen. Vaak op plekken in het 
groen, waar je inlogt op het uitstekende netwerk en mensen 
ontmoet met wie je ter zake komt. 

Tenslotte ziet ook de overheid er in 2030 anders uit! Ze 
stelt zich anders op en laat veel ruimte aan inwoners en 
ondernemers om dingen zelf te regelen. Ze daagt hen uit om 
groen te onderhouden of culturele activiteiten te organiseren. 
Maar er blijven belangrijke taken over: zoals kwetsbaren een 
vangnet bieden, bedrijven stimuleren te verduurzamen, zorgen 
voor toegang tot kennis en informatie voor iedereen, met 
regiopartners woningen bouwen en wegen onderhouden en 
aanleggen. En ook: stimuleren dat technologie ons helpt in ons 
dagelijks leven.  
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Vroeger was Weert al een kruispunt 
van wegen. Een ontmoetingsplek 

voor mensen uit alle windrichtingen. 
Weet je dus welkom, ook in 2030!
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WERKEN AAN
WEERT
2030

Op welke manier informeert de gemeente Weert u het best?

GEMEENTE WIJZER Postbus 950, 6000 AZ Weert - Telefoon (0495) 575 000
www.weert.nl          @gemeenteweert

Aan de tekst van deze Gemeentewijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

Over tien jaar willen Weertenaren minstens zo prettig leven, wonen en werken als 
vandaag. De gemeente wil dat samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen 
voor elkaar krijgen. Omdat daar een breed gedragen visie voor nodig is, zijn we vorig 
jaar gestart met 'Werken aan Weert 2030'. Die visie, de stip op de horizon, is nu klaar: de 
gemeenteraad heeft hem unaniem vastgesteld! 

Visie ‘Werken aan Weert 2030’ is klaar: doe met ons mee! 

Wij bedanken alle Weertenaren die met ons meegedacht hebben, via internet, 
straatinterviews of andere gesprekken. Aan deze bijdragen hebben we een grondige 
analyse van trends en kansen toegevoegd. Zo hebben we onze uitdagingen in beeld 
gebracht, zoals klimaatverandering en vergrijzing. En bedacht welke kwaliteiten we 
kunnen inzetten, als prettige, groene woonstad met veel kennis en werkgelegenheid 
in de regio.

Kijk voor meer informatie op www.weert.nl/weert2030. Daar lees je ook dat de visie 
een vervolg krijgt in alle plannen die de gemeente maakt, en door ondersteuning van 
initiatieven van Weertenaren zelf. En heel belangrijk: hoe je contact opneemt met 
de gemeente over je eigen initiatief. Alles om samen succesvol te zijn voor Weert 
in 2030! 

Tessa Geelen en Paul Sterk,
Wethouders ‘Werken aan Weert 2030’

Als gemeente willen we u als inwoner zo goed mogelijk op de hoogte houden van 
nieuws en veranderingen. Denk daarbij aan wijzigingen in het ophalen van huisvuil, 
de strategische visie, calamiteiten en gemeentelijke plannen en projecten. Dat doen 
we nu al op verschillende manieren, waaronder via dit soort berichten in deze 
Gemeentewijzer. Maar is dit wel de juiste methode? Moeten we het nieuws op andere 
manieren aanbieden? Blijven we op papier verspreiden of toch digitaal? Kortom, we 
willen graag een beter beeld krijgen van hoe u het gemeentenieuws het liefst ontvangt 
en leest. Hiervoor is een korte enquête opgesteld. De vragen uit de enquête gaan 

onder andere over uw mediagebruik en uw wensen 
en behoeften rondom het lezen en ontvangen van het 
gemeentenieuws.

Geef uw mening via www.weert.nl/gemeentenieuws 
of scan de QR code.

Wij danken u hartelijk voor het deelnemen!

Uit alle gesprekken met 
Weertenaren komen vijf 
waarden naar voren die 
daarvoor nu en straks 
heel belangrijk zijn. Kijk 
naar dit vergezicht per 
waarde, als een oogge-
tuige-verslag 
uit 2030!

Hoe ziet prettig leven, wonen en werken er in 2030 uit in Weert? 

Meer weten? Of contact 
opnemen over je eigen initiatief? 

Dat kan via 2030@weert.nl.  

WERKEN AAN
WEERT
2030

8

Geef uw mening!

Is uw tuin al waterklaar?
Om in te spelen op het veranderende klimaat neemt de gemeente Weert maatregelen. 
Maar dit kunnen wij niet alleen. Is uw tuin al Waterklaar? Met eenvoudige middelen en 
de subsidieregeling van de gemeente Weert kunt u uw tuin waterklaar maken. 

Door regenwater op te vangen in natte periodes en dat vervolgens in droge periodes 
geleidelijk weg te laten zakken in uw tuin, helpt u de tuin een handje. Dat kan op 

allerlei manieren, bijvoorbeeld met een regenton. 
Met afkoppelen vermindert u de piekafvoer van 
regenwater op de riolering in natte periodes. 
In droge periodes helpt het geleidelijk laten 
wegzakken van regenwater in uw tuin tegen 
uitdroging van de grond. En een extra voordeel 
dus: u hoeft in de zomer veel minder te sproeien 
met kostbaar drinkwater!

Minder tegels, meer groen
Het lijkt zo lekker praktisch, tegels in je tuin. 
Maar door de vele tegels kan water niet goed 
wegstromen in natte periodes én is meer hittestress 
in droge periodes. Het advies is daarom: tegels 
eruit en groen erin! Haal een aantal tegels eruit 
en vervang ze door groen, of waterdoorlatende 
verharding. Een groene tuin vermindert hittestress, 
wat zorgt voor koelte in de hete zomer. Ook vangt 
een groene tuin regenwater op, waardoor de 
riolering wordt ontlast en het grondwater in uw 
tuin wordt aangevuld. Een tuin met verschillende 
bloeiende planten en bloemen is bovendien goed 
voor de biodiversiteit. 

Kijk voor meer informatie en de subsidieregeling 
op www.weert.nl/waterklaar 

Foto is gemaakt voor coronatijd

Foto: ?!WAT Media d
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Goed wonen voor iedereen:
• meer variatie in woningtypen en woonplekken, 

voor elk inkomen;
• met passende voorzieningen en activiteiten;

‘Van jong tot oud vind je hier een unieke woonplek, 
en je bent snel op je werk, overal in de regio.’

‘Ouderen wonen langer in hun vertrouwde buurt, 
in hun aanpasbare huis.’

‘Goede voorzieningen, veelzijdig groen en 
leefruimte maken een fijne woonomgeving.’

Inzet van groen in al zijn 
kwaliteiten:
• groen op veel manieren inzetten 

voor de woon- en werkomgeving:
• natuur en landschap, biodiversiteit, 

ontmoeting, beweging, recreatie, 
economie, onderwijs en 
opvang gevolgen klimaatverandering;

‘Groen maakt de woon- en 
werkomgeving op allerlei 
manieren prettiger.’

‘Groen geeft ook verkoeling bij 
hittegolven en vangt overmatige 
regenval op.’

Duurzaam en innovatief 
ondernemen en leven:
• meer balans tussen mens, economie en natuur:
• duurzaam energie opwekken, van afval 

grondstof maken;

‘Vernieuwende kennis in de regio helpt ons 
duurzamer produceren, zoals in de maakindustrie.’

‘Digitaal koppelen we makkelijker vraag en 
aanbod: afval voor de één kan grondstof voor de 
ander zijn.’

Goed ontsloten en verbonden 
met de regio:
• over lands- en provinciegrenzen heen 

benutten van regiokwaliteiten;
• Weert als netwerkstad, met een   

centrumfunctie voor buurgemeenten;

‘Door snelle verbindingen zijn voorzieningen en 
kwaliteiten in de regio altijd dichtbij.’

‘Werken doen we op verschillende locaties, op 
goed ingerichte, vaak groene werkplekken.’

‘De overheid staat midden in de samenleving en 
maakt initiatieven van anderen mogelijk.’

Iedereen doet mee:
• iedereen doet naar eigen mogelijkheden mee in   

de samenleving;
• ondersteuning voor wie het alleen niet lukt;
• voortbouwen op de bestaande sociale 

samenhang;

‘Weertenaren hebben oog voor elkaar, en bieden 
hulp aan wie het nodig heeft.’

‘Jong leert van oud, en oud van jong: kennis delen 
is nog belangrijker geworden.’

‘In wijken en dorpen ontmoeten we elkaar op 
verschillende toegankelijke plekken.’

‘Kinderen spelen overal buiten, in de binnenstad 
zijn nieuwe functies gekomen.’



Stand van zaken Weert in cijfers

4.1. Demografi e

Hoe staat de gemeente Weert ervoor uitgedrukt in harde cijfers? In deze 
paragraaf zetten we een aantal data op een rij, opgesplitst naar verschillende 
aandachtsgebieden. Zo kijken we onder meer in hoofdlijnen naar de 
demografi e, de economie, de sociale gesteldheid en duurzaamheid. Niet 
alle data zijn volledig actueel beschikbaar. De data zijn dan ook meer 
bedoeld om een globale indruk te geven van de genoemde 
aandachtsgebieden. Voor meer gedetailleerde en/of verdiepende 
informatie verwijzen wij graag naar de website: 
https://weert.incijfers.nl/dashboard/.
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Geboorte en sterfte
Weert, personen

CBS | december 2020 - december 2021

Levendgeborenen Overledenen
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(Verwachte) ontwikkeling bevolking
aantal

ABF - Primos | 2000 - 2050

Weert Schatting|
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Bevolking naar leeftijdsklassen

CBS | 2021
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4

Ontwikkeling aantal inwoners naar leeftijdsgroepen

(Verwachte) ontwikkeling aantal inwoners

Bevolkingsontwikkeling

Bron: CBS



WVO - Totaal (verkooppunten + leegstand)
aantal

Locatus | 2018 - 2022

Weert
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4.2. Economie

Defi nitie en berekeningswijze: 
Onder winkelverkoopvloeroppervlakte (WVO) verstaat 
Locatus: De oppervlakte van een unit die voor het publiek 
vrij toegankelijk dan wel zichtbaar is, inclusief de ruimten die 
direct met de verkoop en/of dienstverlening samenhangen.

WVO’s worden alleen ingemeten voor panden van meer dan 
100 m2. Kleinere ruimtes worden visueel ingeschat. 

Tot april 2017 registreerde Locatus alleen de winkel-
vloeroppervlakte voor de detailhandel, en dus niet voor 
horeca en dienstverlening. Inmiddels zijn alle branches 
voorzien van een winkelvloeroppervlakte.

Peildatum: 1 januari

Actualiteit: Begin van het jaar komen de gegevens over het 
afgelopen kalenderjaar beschikbaar.

Defi nitie en berekeningswijze: 
Winkelverkoopvloeroppervlakte gedeeld door het totaal 
aantal verkooppunten.

Peildatum: 1 januari

Actualiteit: Begin van het jaar komen de gegevens over het 
afgelopen kalenderjaar beschikbaar.

Bevolking naar leeftijd en geslacht Geboorte en sterfte



4.3. Wonen
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Woningen naar eigendom

CBS | 2021

Sociale verhuurder Particuliere verhuurder Koopwoning Onbekend
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Woningen naar bouwjaar

BAG/ABF | 2021
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Ontwikkeling aandeel leegstand WVO

Locatus | 2015 - 2022

Weert Nederland
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Defi nitie en berekeningswijze: 
Onder winkelverkoopvloeroppervlakte (WVO) verstaat 
Locatus: De oppervlakte van een unit die voor het publiek 
vrij toegankelijk dan wel zichtbaar is, inclusief de ruimten die 
direct met de verkoop en/of dienstverlening samenhangen.

Voor deze indicator geldt dat de WVO betrekking heeft op de 
categorie ‘Leegstand’ en wordt berekend door te delen op de 
totale WVO (alle categorieën incl. leegstand).

WVO’s worden alleen ingemeten voor panden van meer dan 
100 m2. Kleinere ruimtes worden visueel ingeschat. 

Tot april 2017 registreerde Locatus alleen de 
winkelvloeroppervlakte voor de detailhandel, en dus niet 
voor horeca en dienstverlening. Inmiddels zijn alle branches 
voorzien van een winkelvloeroppervlakte.

Peildatum: 1 januari

Actualiteit: Begin van het jaar komen de gegevens over het 
afgelopen kalenderjaar beschikbaar.
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Wijk 01 -  Boshoven 6.605 2.067 3,3 2.752 1,3 490

Wijk 02 -  Laar en Hushoven 2.513 598 3,2 956 1,3 97

Wijk 03 -  Molenakker en Kampershoek 2.994 292 11,3 1.198 4,1 213

Wijk 11 -  Weert-Centrum 3.897 82 45,3 2.556 31,1 82

Wijk 12 -  Biest 2.308 63 35,8 1.121 17,8 61

Wijk 13 -  Groenewoud 3.955 97 43,2 2.041 20,9 95

Wijk 14 -  Fatima 2.554 71 32,6 1.393 15,6 68

Wijk 21 -  Keent 4.826 208 22,5 2.351 11 95

Wijk 22 -  Moesel 3.850 490 8,2 1.789 3,6 108

Wijk 23 -  Graswinkel 2.414 64 38,5 1.072 16,6 64

Wijk 24 -  Leuken 4.351 647 6,4 1.775 2,5 252

Wijk 25 -  Kazernelaan 1.699 369 4,5 681 1,8 233

Wijk 31 -  Altweerterheide 1.028 2.727 0,4 436 0,2 151

Wijk 32 -  Tungelroy 1.087 866 1,1 461 0,5 49

Wijk 33 -  Swartbroek 859 698 1,2 358 0,5 53

Wijk 34 -  Stramproy 5.106 1.214 4,2 2.296 1,8 174

Totaal 50.046 10.553 261,7 23.236 130,6 2.285

Nieuwbouwwoningen
aantal

CBS | december 2020 - december 2021

Weert Schatting|
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4.4. Sociaal
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Huishoudens naar soort voorziening 
en combinatie Weert, aantal

CBS MSDWMO | 2e halfjaar 2020

alleen Jeugd alleen P-wet alleen Wmo Jeugd en P-wet Jeugd en Wmo
P-wet en Wmo Jeugd, P-wet en Wmo
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CBS MSDWMO | 1e halfjaar 2016 - 2e halfjaar 2020
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Weert Nederland Schatting|
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4.5. Duurzaamheid

CO2-uitstoot
ton

RWS Klimaatmonitor | 2012 - 2019
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CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2015 - 2019

Weert Schatting|
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4.6. Financieel

Baten, per hoofdfunctie
Weert, x € 1.000,-

CBS | 2022

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie
Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein

0

40.000

80.000

120.000

160.000

12
0.
84
1

12
3

49
3

6.
47
8

2.
01
8

1.
53
9

17
.4
70

13
.6
01

5.
64
5

Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, RO en sted. ver

Lasten, per hoofdfunctie
Weert, x € 1.000,-

CBS | 2022
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Begroting 2022 Verloop van de kengetallen

Kengetallen Jaarrekening 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Begroting 
2024

Begroting 
2025

netto schuldquote 68,71% 70,48% 66,14% 73,07% 72,47% 70,00%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen

58,25% 60,69% 56,67% 64,01% 64,17% 62,69%

solvabiliteitsratio 32,75% 30,59% 30,33% 28,33% 28,16% 28,09%

structurele exploitatieruimte -1,89% -1,99% 0,14% -0,41% 0,25% 0,62%

grondexploitatie 5,42% 6,98% 4,39% 3,89% 6,82% 9,66%

belastingcapaciteit 96,50% 102,45% 98,78% 98,32% 97,87% 97,44%

weerstandsvermogen 2,07 1,47 1,86 1,75 1,74 1,74

4.6.1. Meerjarenbegroting in relatie tot het regeerakkoord

De fi nanciële situatie van Weert is gezond. De meerjaren-
begroting laat een positief saldo zien van € 1,8 miljoen (stand 
na raadsvergadering 9 februari 2022). Bij de interpretatie 
hiervan zijn 2 bijzonderheden van belang:

• In de begroting zit nog een doelmatigheidstaakstelling van 
€ 1,1 miljoen die nog door de organisatie moet worden 
opgebracht en

• voor de voorzieningenstructuur ligt er een opdracht.

Daarnaast kent het meerjarenperspectief veel onzeker-heden, 
met name van het nieuwe regeerakkoord. Het accres stijgt door 
de hogere rijksuitgaven, maar er zitten nog grote onzekerheden 
in de uitnames die het Rijk wil doen voor een aantal grote 
opgaven (woningbouw/volkshuis-vestingsfonds, stikstoffonds, 
klimaatfonds, nationaal groeifonds en Regiodeals) en op welke 
manier die budgetten worden verstrekt aan de gemeenten. 
Bovendien wordt er opnieuw een korting ingevoerd op 
de bedragen voor de jeugdzorg vanaf 2024 en wordt de 
opschalingskorting vanaf 2026 volledig toegepast. Positief voor 
Weert is de uitkomst van de herijking van het gemeentefonds 

zoals deze nu voorligt. Maar ook over het toepassen van deze 
herijking moeten nog de nodige besluiten genomen worden 
door het Rijk. Dit geeft het beeld dat er t/m 2025 fi nanciële 
ruimte ontstaat voor de gemeente Weert, maar dat deze zich 
in 2026 niet geheel doorzet, waardoor deze ruimte niet geheel 
structureel kan worden ingezet. Dit maakt dat wij u adviseren 
om terughoudend te zijn met extra structurele uitgaven.

De huidige raad heeft voor de ratio weerstandsvermogen een 
streefwaarde vastgesteld van 1,4. Zoals in de bovenstaande 
tabel zichtbaar is, is de huidige waarde hoger. Dat betekent dat 
een deel van de algemene reserve inzetbaar is om incidentele 
lasten mee te dekken. Dit gaat om een bedrag van bijna 
€ 8 miljoen. Daarnaast zijn er reserves (o.a. energie, sociaal 
domein) waaraan andere bestemming gegeven kan worden 
door de raad. Ook deze zijn inzetbaar voor incidentele lasten.
Voor een totaaloverzicht van alles reserves zie 
https://weert.begroting-2022.nl/p63193/reserves-
en-voorzieningen-meerjarig.  
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Hoogwaardige 
fi etsverbinding 

Weert-Nederweert

Open Club 
Boshoven

WoningbouwEnergietransitie Opwaardering 
openbare ruimte 
Altweerterheide

Ondersteuning 
van inwoners 
die dat nodig 

hebben

Omgevingswet

Begroting 2022

 Algemene uitkering van het rijk
 Overige rijksvergoedingen
 OZB
 Riool- en afvalstoffenheffi ng
 Toeristenbelasting, bouwleges en parkeerheffi ng
 Huren
 Uit reserves

168,2 
mln.

HOEVEEL BETAALT U IN 2022?

€ 257,59

€ 281,50

€ 308,02

€ 289,00

€ 215,00

57%
9%
7%
7%
2%
1%
4%

3%
17%

8%
3%
3%
6%
7%

23%
29%

168,2 
mln.

AFVALSTOFFENHEFFING
1- persoonshuishouden
was in 2021: € 249,48
2- persoonshuishouden
was in 2021: € 272,64
3 en meer persoonshuishouden
was in 2021: € 298,32

OZB
OZB woning met waarde € 250.000
was in 2021: € 285,00

RIOOLHEFFING 
500 m3 

was in 2021: € 215,00

INKOMSTEN

 Openbare orde en veiligheid
Zorg

 Cultuur en onderwijs
 Groen en recreatie
 Sport
 Verkeer en vervoer
 Riolering, afval en milieubeheer
 Participatie/inkomensvoorzieningen
 Overige lasten

UITGAVEN

“Voor het eerst sinds jaren is de 

begroting in balans en biedt ruimte 

voor (toekomstige) investeringen.”

Enkele plannen uit de gemeentebegroting 2022 ziet u in deze afbeelding 
bij elkaar. Wilt u meer weten? U leest de totale begroting 2022 van de 
gemeente Weert op: weert.begroting-2022.nl
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Trends & ontwikkelingen naar 
de vijf waarden strategische visie

Met de vaststelling van de, in de Weerter samenleving opge-
haalde, vijf waarden heeft Weert een eerste focus aangebracht 
in wat zij echt belangrijk vindt. In deze paragraaf is ervoor 
gekozen om trends en ontwikkelingen te koppelen aan de vijf 
waarden.

Voor meer gedetailleerde achtergrond informatie over de 
trends en ontwikkelingen wordt verwezen naar paragraaf 
10.1 (bijlage 1). In deze paragraaf worden met meer diepgang 
thematisch ontwikkelingen beschreven die op Weert af komen. 
Denk hierbij onder meer aan demografische, sociaal-culturele, 
economische, ecologische en technologische veranderingen.

6.2.1. Goed wonen voor elke doelgroep: Weert biedt 
voor ieder wat wils op het gebied van woningtypen 
en locatie, voor elk inkomen, en met passende voor-
zieningen en activiteiten. 

Trends en ontwikkelingen 
• De woningmarkt is door het grote tekort aan woningen 

grotendeels aanbod gestuurd. 
• Er ligt een woningopgave van 1.000.000 woningen 

voor Nederland verruiming v.d. mogelijkheden kan niet 
uitblijven. Tiny houses, transformatie leegstaand vastgoed.

• Gewenste sloop vanwege stijgende duurzaamheidseisen 
en technische beperkingen zetten de druk op de woning 
voorraad nog meer onder druk.

• Het bezit van een eigen woning en daarmee de 
mogelijkheid om vermogen op te bouwen wordt voor 
bepaalde groepen steeds moeilijker.  Dit werkt door in de 
tweedeling van de maatschappij.

• Er komen meer doelgroepen bij met hun specifieke 
woonwensen. (Denk aan samengestelde gezinnen, multi-
generationele huishoudens co-housinggroepen en woon-
werk combinaties etc.) 

• De gemiddelde huishoudensgrootte per woning daalt nog 
steeds. 

• Digitalisering en innovatie robotisering maken woningen 
steeds “slimmer” waardoor mensen langer in hun  
woning kunnen blijven wonen.  
 

• Ouderen blijven langer thuis wonen i.p.v. naar een 
woonzorgcomplex / bejaardenhuis te gaan, waardoor juist 
ook de zwaardere zorg aan huis stijgt.

 
6.2.2. Iedereen doet mee: als beroep op ieders 
deelname aan de samenleving, voortbouwend op het 
sterke sociale weefsel; wat ook betekent dat mensen 
die dat niet op eigen kracht kunnen, worden geholpen 
of opgevangen. 

Trends en ontwikkelingen
• Mensen leven steeds langer en de groep ouderen is de 

komende jaren naar verhouding ook groter: Weert krijgt te 
maken met een dubbele vergrijzing. 

• De diversiteit in (culturele) achtergrond van inwoners van 
ons land zal verder toenemen. Iedereen mee laten doen 
vraagt dus een grotere inspanning.

• In Nederland bestaan grote verschillen in leefstijl en 
gezondheidsontwikkeling gerelateerd aan sociaal-
economische status (SES). Er is een tweedeling zichtbaar 
waarbij mensen uit de lagere inkomensklasse zich vaak 
minder gezond voelen, vaker langdurige beperkingen 
hebben en vaker één of meer chronische aandoeningen 
hebben. Naarmate het verschil tussen rijk & arm toeneemt, 
zal ook het verschil in leefstijl en daarmee de verwachting 
van het aantal levensjaren in goede gezondheid toenemen.

• Ieder mens is uniek en er is een beweging zichtbaar 
van afhankelijkheid van een standaard aanbod naar een 
persoonlijke invulling van wonen, welzijn, onderwijs en 
zorg. Deze persoonlijke invulling vraagt om flexibilisering 
van het aanbod, andere vormen van interactie met burgers. 
Iedereen mee laten doen vraagt dus om een nog grotere 
flexibiliteit.

• Er ontstaan mede door social media nieuwe netwerken en 
verbindingen tussen mensen.

• Tegelijkertijd zet social media de deur open voor al dan 
niet gekleurde meningen en nieuws. Daardoor kunnen 
nieuwe scheidslijnen ontstaan in de samenleving die de 
solidariteit ondermijnen. 

De afgelopen jaren werd er als er over trends en ontwikkelingen werd 
gesproken steeds een voorschot genomen op het gereedkomen van de 
strategische visie: Werken aan Weert 2030: Verwonder je in de groene 
thuishaven Weert. Nu is het dan zover, de strategische visie is vastgesteld. 
Daarmee is een stip op de horizon gezet, als kader en inspiratiebron voor 
een antwoord op de uitdagingen en kansen die zich de komende jaren 
aandienen. Uit alle participatief opgehaalde informatie en onderzoeken 
zijn vijf waarden naar voren gekomen die nu en in de toekomst een 
belangrijke rol spelen. Zij bieden een fundament om ook waarde toe te 
voegen aan de kwaliteit van leven, wonen en werken in Weert.
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6.2.3. De aanwezigheid en functie van groen, de 
natuurlijke en landschappelijke kwaliteit (inclusief haar 
cultuurhistorie): ook in de woon- en werkomgeving 
met betekenis voor soortenrijkdom (biodiversiteit), 
economie, energiegebruik, educatie, gezondheid en 
opvang van de gevolgen van klimaatverandering. 

Trends en ontwikkelingen
• Mensen erkennen steeds meer het belang van natuur en 

zijn zich meer bewust van de impact van hun gedrag op 
de omgeving (denk aan milieubewustzijn). 

• We hebben, krijgen te maken met een klimaatverandering 
en meer extremiteiten in weersomstandigheden. Groen is 
wezenlijk voor het beperken van die extremiteiten. 

• De Coronacrisis heeft voor veel mensen meer dan 
ooit duidelijk gemaakt hoe wezenlijk groen is voor 
ontspanning, sport en recreatie, je gezondheid en welzijn. 
De aanwezigheid van groen is van belang in de woon-
omgeving, in het buitengebied en langs de weg 
daarnaartoe.

• Transitie van de landbouw zet door en heeft ook 
consequenties voor Weert, daar liggen kansen.

• Er is een toenemend besef voor behoud en versterking 
van landschapskwaliteiten voor meervoudige opgaven, 
behoud en versterking biodiversiteit, voor herkenbaarheid 
en identiteit, als ordenend instrument, van belang voor 
lokale toeristisch -recreatieve economie.  

6.2.4. Duurzaam en innovatief ondernemen en leven: 
in een groen Weert, met haar natuurlijke en 
landschappelijke kwaliteit, mag je verwachten dat 
bedrijvigheid (meer) circulair, energieneutraal en 
duurzaam is. Dat wil zeggen goed voor het milieu, 
maar ook voor mensen en medewerkers en in balans 
met een gezonde economische ontwikkeling. En 
daarnaast dat mensen zich inspannen om duurzaam te 
wonen, werken en beleven. 

Trends en ontwikkelingen
• Mensen hebben vaker oog voor hun gezondheid en gaan 

daarnaar handelen. Denk aan de aandacht voor voeding, 
de zorg om luchtkwaliteit maar ook de toenemende 
aandacht voor de balans privé en werk.

• Klimaatakkoord Parijs. 
• Circulariteit krijgt een prominentere rol in onze economie 

om vervuiling en verspilling tegen te gaan, ook vanwege 
toenemende schaarste van grondstoffen. 

• Transport en vervoer verandert drastisch.
• Mensen werken anders: in andere verhoudingen tot hun 

baas of opdrachtgever, tijd en plaats onafhankelijk.
• De digitalisering van onze communicatie zet door. Het 

gebruik van internet heeft verstrekkende gevolgen voor 
bijvoorbeeld ons koopgedrag: fysieke winkels zullen er 
steeds minder zijn. 

• Lokale productie krijgt nieuwe impulsen. Bijvoorbeeld 
restaurants die vooral met lokale producten werken.

6.2.5. Goed ontsloten en verweven met de regio: tot 
over de provincie- en landsgrenzen heen, niet alleen 
inzake transport, maar ook in samenwerking, trekken 
we gezamenlijk op in een krachtige regio. Voor de 
buurgemeenten blijft Weert ook een centrumfunctie 
vervullen, voor de regio de functie van netwerkstad. 

Trends en ontwikkelingen
• Regio’s worden in Europa steeds belangrijker als 

economische en bestuurlijke schaal waarop ‘zaken 
worden gedaan’. 

• De Nederlandse arbeidsmarkt is de laatste jaren sterk aan 
het veranderen richting een flexibele arbeidsmarkt met 
een toenemende instroom van internationale werknemers 
uit Midden- en Oost-Europa. Daarnaast worden sommige 
banen overbodig door technologische ontwikkeling of 
worden andere vaardigheden gevraagd. In de zorgsector 
is een personeelstekort ontstaan.

• Globalisering is een proces dat zowel economische, 
technologische, institutionele en sociale ontwikkelingen 
omvat. Door de toenemende digitalisering, verbeterde 
infrastructuur en ontwikkelingen op het gebied van 
vervoer neemt de internationale handel toe. Doordat 
alle nationale economieën meer met elkaar verweven 
zijn, is de economische groei en handelssituatie in 
Nederland afhankelijk van economische situaties in het 
buitenland. Veel internationale bedrijven zijn ‘footloose’ 
en zij verhuizen indien het vestigingsklimaat elders beter 
is, waardoor met hun vertrek ook de arbeidsplaatsen 
vertrekken. 

• De wereldwijde trek naar de stad is ook in Nederland 
duidelijk zichtbaar. De verschillen tussen regio’s in 
Nederland nemen steeds sterker toe, er ontstaan groei en 
krimpregio’s. 

• Uitdagingen op gebied van energietransitie, klimaat-
verandering, sluiten van grondstofketens maar ook thema’s 
als werkgelegenheid en onderwijs worden steeds vaker 
opgepakt in (regionale) samenwerkingsverbanden. 

Een aantal van bovenstaande trends en ontwikkelingen heeft 
positieve invloed op het invullen van de waarden maar er is 
ook een aantal ontwikkelingen die de druk om de waarde 
gestalte te geven verhoogt en juist om een extra inspanning 
vragen. Wat voor Nederland geldt, geldt grotendeels ook voor 
Weert. Heel veel van bovenstaande ontwikkelingen zie je op 
kleinere schaal ook in Weert plaatsvinden.  
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Belangrijkste thema’s naar de  
vijf waarden strategische visie 

7.1. Goed wonen voor iedere doelgroep

We hebben een kwantitatieve en kwalitatieve opgave om de 
druk op de woningmarkt te verzachten en om in te spelen 
op de behoefte. De kwantitatieve opgave richt zich op het 
aantal te realiseren woningen. We hebben een ambitieus 
woningbouwprogramma en zijn voor de daadwerkelijke 
planrealisaties afhankelijk van marktpartijen en corporaties. 
Procedures, stijgende grond- en bouwkosten, langere levertijd 
van materialen en beschikbaarheid van arbeidskrachten 
hebben hier invloed op. 

De kwalitatieve woningbehoefte wordt met name bepaald 
door de vergrijzing. In de leeftijdsgroepen tot 65 jaar neemt het 
aantal inwoners in Weert af.  Het aantal 65-75-jarigen neemt 
toe met 10% (625 personen) tot 2030 en neemt daarna af. In 
deze leeftijdsgroep is men over het algemeen nog vitaal, met 
weinig beperkingen. Het aantal 75-85-jarigen neemt toe met 
46% (1.871 personen) tot 2040 en neemt daarna af. In deze 
leeftijdsgroep kan men over het algemeen nog redelijk vooruit 
ondanks dat de eerste beperkingen zich voor gaan doen. De 
grootste relatieve toename vindt met 173% (2.293 personen) 
plaats bij het aantal 85-plussers. De toename loopt door tot 
2050. In deze leeftijdsgroep is er vaker sprake van meerdere 
beperkingen en neemt het risico op vereenzaming toe. 

Het rijksbeleid richt zich op geclusterde woonvormen en op 
nieuwe woonzorgvormen. Hier kan zorg en ondersteuning 
worden opgeschaald als de kwetsbaarheid toeneemt. Er 
ontstaat doorstroming, hiermee komen woningen vrij voor 
andere doelgroepen. De opgave is fors en is voor Weert 
berekend op ongeveer 800 woningen voor beschut wonen 
(zelfstandig wonen, zorg op korte afstand) en 400 woningen 
voor beschermd wonen (met 24-uurs zorg). Daarnaast is er 
een opgave in de huisvesting van mensen met een psychische 
beperking die onder begeleiding zelfstandig wonen. De 
druk op de sociale huurwoningvoorraad is ongekend groot, 
wachttijden lopen verder op. Wonen Limburg heeft de ambitie 

om nog ongeveer 600 sociale huurwoningen en 100 midden 
huur woningen in Weert toe te voegen. Hiervoor dienen deels 
nog locaties te worden gevonden. In deze woningen kan deels 
de hiervoor genoemde opgave opgevangen worden, hoewel de 
druk voor de reguliere huurder van een sociale huurwoning, en 
daarmee de wachttijd, het grootst is. 

7.2. Iedereen doet mee

7.2.1. Verenigingen en professionele instellingen
Weert heeft een sterk, hecht, en gevarieerd sociaal weefsel. Tal 
van verenigingen en professionele instellingen bieden vanuit 
wijken en buurten een breed palet aan activiteiten. Van sport 
tot kunst en cultuur, van vrijwilligerswerk tot professionele 
ondersteuning. De gemeente investeert in het sociaal weefsel 
met ondersteunende exploitatiesubsidies en inzet vanuit 
de diverse professionele instellingen. Aan de professionele 
instellingen is gevraagd voorstellen te doen om de kosten te 
reduceren of de inkomsten te vergroten.

De voorzieningenstructuur waarvan de verenigingen en 
instellingen gebruik maken wordt op dit moment tegen het 
licht gehouden. Inzet is om tot herschikking van activiteiten in 
bestaande voorzieningen te komen waarbij optimaal gebruik 
van faciliteiten op basis van functie en gebruik het uitgangspunt 
vormt. We richten ons op het effectiever en gedeeld gebruiken 
van zowel sport- als maatschappelijke accommodaties en 
onderzoeken ook het aanpassen van huurprijzen. Hierbij 
worden bestaande en geplande maar nog niet gerealiseerde 
voorzieningen betrokken.

7.2.2. Kwetsbare burgers
Ook met het sterke sociale weefsel kan niet iedereen zonder 
problemen meedoen aan het maatschappelijk verkeer. Er zijn 
tal van kwetsbare groepen in onze samenleving die zonder 
ondersteuning onvoldoende kunnen functioneren. Dat kan 
het gevolg zijn van een aangeboren of verworven ziekte of 
gebrek, een problematische opvoedings- of opgroeisituatie of 
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Zoals hiervoor beschreven hebben veel trends en ontwikkelingen in meer 
of mindere mate invloed op de beleidsontwikkeling van Weert. Voor 
elke waarde van de strategische visie is een aantal belangrijke thema’s 
te onderscheiden. Beleid in Weert wordt langs deze onderwerpen 
ontwikkeld. Veelal niet één beleidsafdeling, maar meerdere, vanuit 
verschillende perspectieven, houden zich hiermee bezig. Het zijn de 
hoofdonderwerpen waaraan zowel het fysieke als het sociale domein 
werken. Ze vormen de rode draad waarlangs de Strategische visie: 
Werken aan Weert 2030 – Verwonder je in de groene thuishaven Weert, 
nu al deels, vorm en inhoud krijgt. Voor u als raad de opdracht om voor 
de komende vier jaren in het programma deze te vertalen naar heldere 
doelen.
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onvoldoende vaardigheden om te voldoen aan de eisen die 
de maatschappij stelt. Voor die groepen kan de basisgedachte 
om elkaar te helpen onvoldoende effect hebben. Weert kent 
daarom een uitgebreid ondersteuningsstelsel gericht op alle 
levensfasen. Voor jeugdigen biedt de gemeente opgroei-, 
opvoed- en ontwikkelingsondersteuning vanaf de peuterleeftijd 
tot aan volwassenheid. Er wordt ingezet op het wegnemen van 
leerachterstanden en het creëren van een grotere variatie aan 
onderwijsvormen. Voor volwassen inwoners wordt gebouwd 
aan een basisinfrastructuur ter bestrijding van eenzaamheid 
en isolatie en ter ondersteuning van de zelfredzaamheid. 
Inclusie van kwetsbare groepen is daarbij het doel ongeacht 
een beperking, leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie 
of genderidentiteit. Ook de bestrijding van armoede en 
laaggeletterdheid zijn speerpunten in het beleid van de 
gemeente. Inwoners die het op eigen kracht of met inzet van 
onze basisinfrastructuur niet redden kunnen rekenen op 
individuele maatwerkondersteuning vanuit de Jeugdwet en de 
WMO. 

Vergrijzing is een van de grootste uitdagingen in het onder-
steuningssysteem. Speciale aandacht gaat daarom uit naar 
ouderen en met name naar inwoners met dementie. Deze 
ouderdomsaandoening zal in de komende decennia steeds 
meer oudere inwoners en hun directe omgeving raken. 

7.2.3. Veiligheid en leefbaarheid
Een inclusieve maatschappij vraagt ook aandacht voor de 
veiligheid van onze inwoners en de leefbaarheid in onze 
wijken. De maatschappij evolueert in een snel tempo. De 
verhoudingen tussen mensen veranderen. Naast een sterke 
sociale basis zien we ook meer individualisme en verhardende 
standpunten bij meningsverschillen. Dat kan leiden tot 
overlast gevende situaties en excessen. De uitdaging is om 
op die omstandigheden adequaat en met gepaste middelen 
te reageren. In samenspraak met andere partijen zoals 
zorgaanbieders, woningcorporaties, politie en justitie wordt 
gezocht naar afstemming in de keten.

In een veilige leefomgeving bestaat ook aandacht voor sociale 
groepen die extra gevoelig zijn voor opkomende vormen van 
criminaliteit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om cybercrime, 
uitbuiting van internationale werknemers en kwetsbare 
minderheidsgroepen maar ook om mensenhandel. Het 
opsporen en aanpakken van deze vormen van criminaliteit 
komt in toenemende mate onder de verantwoordelijkheid 
van de gemeente te vallen. Nauw gerelateerd aan de 
hiervoor genoemde onderwerpen is ook de aanpak van 
criminele ondermijning een belangrijk speerpunt. Criminele 
ondermijning gaat over het beïnvloeden of onderdrukken van 
legale partijen vanuit een crimineel milieu. Op grond van het 
regionaal ondermijningsbeeld bestaat zicht op sectoren waar 
risico’s bestaan. Een beleidsmatige bestuurlijke aanpak in 
afstemming met handhaving en toezicht is een speerpunt in de 
benadering van ondermijning. De aanpak van ondermijning is 
ook een speerpunt van het kabinet.

7.2.4. Inkomen en arbeidsmarkt
Het hebben van inkomen vormt de basis voor het bestaan. 
Voor verreweg de meeste inwoners is werk, in loondienst, 
als zelfstandige of als ondernemer de primaire bron van 
inkomen. Voor inwoners die niet in staat zijn om op eigen 
kracht een geheel of gedeeltelijk inkomen te verwerven 
biedt de gemeente inkomensondersteuning in de vorm van 
bijstand of bijzondere bijstand. Als gevolg van de positieve 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in combinatie met 

een op werk gerichte uitstroom uit de participatiewet is het 
aantal uitkeringsgerechtigden de laatste jaren gedaald. Het 
beter ondersteunen van inwoners die een beroep moeten 
blijven doen op de participatiewet via de intergemeentelijke 
participatiebedrijven blijft een speerpunt.

De veranderende arbeidsmarkt brengt echter een nieuwe 
uitdaging met zich mee. Niet langer is werkloosheid het grootste 
probleem maar het tekort aan gekwalificeerd personeel en de 
mismatch tussen vraag en aanbod. Een gezamenlijke aanpak 
met ondernemers zowel lokaal als in regionaal verband moet 
bijdragen aan de oplossing van dit probleem.

Ook de gemeente zelf ervaart de effecten van de druk op de 
arbeidsmarkt. De gemiddelde leeftijd van ons personeel is 
relatief hoog en de uitstroom richting AOW en pensioen in de 
komende jaren aanzienlijk. Het herinvullen van de vacatures 
die op deze wijze ontstaan wordt in toenemende mate een 
uitdaging door kwalitatieve en kwantitatieve krapte op de 
arbeidsmarkt. Dat vraagt om te anticiperen door tijdig nieuw 
talent aan te werven en te ontwikkelen in eigen beheer.

7.2.5. Participatie
We merken als gemeente aan alle kanten dat inwoners graag 
meer invloed willen hebben op beleid en uitvoering, zeker 
wanneer dat is gericht op hun directe leefomgeving. Zowel in 
de openbare ruimte als in het sociale domein. Dit past bij de 
veranderende rol van de overheid, waarbij de gemeenschap 
vooraf, tijdens en na het proces een rol en verantwoordelijkheid 
krijgt. Daarnaast zien we ook dat inwoners steeds vaker 
willen én durven om initiatief te nemen. Ze verwachten dat 
de overheid daar ruimte voor schept. De samenleving verlangt 
dus dat zij kan participeren, en wordt hierin gesteund door de 
veranderingen als gevolg van de nieuwe Omgevingswet.

Tegen deze achtergrond zijn twee macrotrends van groot 
belang voor hoe participatie zich ontwikkelt. Allereerst zijn 
er steeds meer complexe maatschappelijke vraagstukken. Of 
het nou klimaatverandering, het stikstofprobleem of Covid19 
is, het aantal grote maatschappelijke vraagstukken neemt 
toe. Het grote kenmerk van al deze vraagstukken is dat het 
eigenaarschap niet (enkel) bij de overheid ligt en dat er geen 
duidelijke oplossingsrichting voor de hand ligt. De overheid 
kan het zich zelfs niet eens veroorloven om te veel zélf de 
touwtjes in eigen handen te nemen. Een verandering als de 
energietransitie kan enkel slagen wanneer er draagvlak is 
onder bewoners om zelf in actie te komen.

We zien dat de klassieke participatieavonden niet langer 
voldoende zijn om deze doelgroepen te bereiken. Gemeenten 
zullen vernieuwend moeten zijn om inwoners te bereiken. 
Digitale participatie heeft door Covid19 een toevlucht 
genomen, en kan een uitkomst bieden. 

De tweede trend is dat het huidige politieke stelsel steeds meer 
onder druk komt te staan. Onderzoeken laten telkens weer 
zien dat het vertrouwen van inwoners in de representatieve 
democratie daalt. Participatie, GR-en en goede samenwerking 
tussen gemeente en gemeenschap, kan helpen om het 
vertrouwen te herstellen. De gemeente is er als overheid echter 
ook om het algemeen belang te dienen. Het vinden van een 
goede balans tussen de directe (participatieve) democratie en 
de gekozen (representatieve) democratie wordt daarom steeds 
belangrijker.
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7.2.6. Omgevingswet
Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting een nieuwe 
integrale wet in werking voor de fysieke leefomgeving: de 
Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt om een andere 
manier van werken: samenhangend, als één overheid, zorgend 
voor ketensamenwerking, in samenspraak met de samenleving.
Alle gemeenten moeten vanaf de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet voldoen aan minimale vereisten. Alle verschillende 
regelgevingen met betrekking tot de leefomgeving zijn 
straks op één centrale plek te vinden: het Omgevingsloket. 
Zo wordt het voor burgers, ondernemers’, instellingen en 
overheden gemakkelijker om te zien wat de mogelijkheden 
zijn voor plannen in de leefomgeving. Gemeenten en andere 
overheidsorganisaties mogen de komende tijd aan de slag om 
hun regels toegankelijker te maken zodat deze kunnen worden 
opgenomen in de Omgevingswet. Daarbij is lokaal maatwerk 
mogelijk. 

De gemeenteraad van Weert heeft op 10 juni 2020 een 
ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld. Vanuit de 
mogelijkheid om lokaal maatwerk te bieden, heeft de 
gemeenteraad de vrijheid om voor onderdelen eigen regels 
op te stellen en kan zij bepalen in hoeverre zij regels loslaat 
en vrijheden geeft aan initiatiefnemers. Tevens dient in dat 
perspectief gekeken te worden naar het samenspel tussen 
college en raad en de bevoegdheden die elk gremium krijgt.

De Omgevingswet dwingt nog meer tot samenwerking 
binnen en tussen organisaties. De fysieke leefomgeving 
overstijgt namelijk de grenzen van gemeenten, waterschappen 
en provincies. Samenwerking en afstemming met andere 
overheden is dan ook vereist om beleid en decentrale regels 
goed op elkaar te laten aansluiten. 

Omgevingsvisie
Een van de kerninstrumenten binnen de Omgevingswet 
is de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie vervangt de 
huidige Structuurvisie Weert 2025, alsmede de twee partiële 
herzieningen. De raad is bevoegd om de Omgevingsvisie vast 
te stellen. 

De Omgevingsvisie is een doorvertaling van de strategische visie 
‘Werken aan Weert 2030’ voor de fysieke leefomgeving, en vormt 
daarmee de lange termijnvisie voor de fysieke leefomgeving 
van Weert richting 2040. Daarmee geeft de Omgevingsvisie 
richting aan de gewenste ontwikkelingsrichting van de 
gemeente Weert, met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen 
en behoud en beheer van bestaande kwaliteiten. 

Conform de uitgangspunten van het ambitiedocument 
Omgevingswet (raad, 10 juni 2020), de bestuursopdracht 
Omgevingsvisie Weert (raad, 15 december 2020) en het 
procesplan Omgevingsvisie Weert (college, 14 februari 2020) 
wordt aan de Omgevingsvisie gewerkt. In december 2021 
heeft de gemeenteraad fase 0: ‘Verzamelen en verkennen’ 
vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van 
opgaven en integrale doelstellingen. Dit document wordt naar 
verwachting in de zomer van 2022 aan de raad voorgelegd ter 
vaststelling.

Met de Omgevingsvisie wordt aangesloten op de visies van 
het rijk (NOVI, NOVI gebied de Peel), provincie (POVI), 
omgevingsagenda Brabant en Limburg en de visie op Midden-
Limburg. We vertalen dit naar het lokale schaalniveau. Ook 
andersom werkt de Omgevingsvisie richtinggevend voor de 

positionering van Weert ten opzichte van deze trajecten. 
7.3. Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

De druk op de fysieke ruimte en het landschap neemt fors toe. 
Er ligt een meervoudige problematiek van stikstofdepositie, 
uitstoot van broeikasgassen, watertekorten en overschotten, 
energietransitie en biodiversiteitsverlies met daarnaast een 
toenemende ruimtevraag vanuit stedelijke ontwikkeling. 
Tegelijkertijd kan de ruimtedruk in het landelijk gebied leiden 
tot schaarste aan goede gronden en daarmee belemmeringen 
opwerpen voor kringlooplandbouw, waterbeheer, bos-, natuur- 
en landschapsontwikkeling en andere ecosysteemdiensten 
welke daarmee bijdragen aan meerdere grote nationale 
opgaven. 

Tussen 1990 en 2018 ging de karakteristieke fauna van het 
stedelijk- en agrarische gebied erop achteruit in aantallen, met 
gemiddeld bijna 50 procent. Ook in Weert! Om de doelen voor 
natuur en biodiversiteit te bereiken, moet daarnaast buiten de 
natuurgebieden – dus in buitengebied, in het gemeentelijk 
areaal en in de stad – worden gewerkt aan biodiversiteitsherstel.

Voor de stedelijke omgeving wordt daarom beleid geformuleerd 
om te streven naar een meervoudige inrichting waarbij er ruimte 
ontstaat voor de combinatie van ruimere groenvoorziening 
met hemelwateropvang, soortenrijkdom en diversiteit aan 
biotopen. Met de Groen Blauwe Agenda maken we de 
ontwikkeling van zowel de inrichting als het beheer van de stad 
op het gebied van groen en water concreter. In het programma 
Buitengebied neemt de gemeente regie in het buitengebied om 
gebiedsgericht te komen tot integrale uitvoeringsmaatregelen 
om de gestelde opgaven te realiseren. Hierin wordt dan ook de 
uitvoering vanuit de gemeentelijke landbouwvisie gelegd naast 
de opgaven van andere beleidsterreinen en andere overheden.

Er is, mede door de Coronapandemie, een toenemende waar- 
dering voor het eigen landschap en de cultuurhistorie. De 
vraag naar routegerichte recreatievormen om van deze 
landschapskwaliteiten te kunnen genieten, maken dat er nog 
kansen liggen rondom dit thema. 

Vanuit grenspark Kempen~Broek wordt gewerkt aan de 
erkenning als Unesco Mens- en Biosfeergebied vanuit het 
natuurlijk kapitaal en lokale economie. Om toerisme en 
recreatie op gemeentelijk niveau de komende jaren beter op 
de kaart te zetten wordt er gewerkt aan een uitvoeringsplan dat 
de stip op de horizon benoemt.

7.4. Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

De Weerter binnenstad staat onder druk. Het verbeteren van het 
economisch functioneren van de binnenstad, het terugdringen 
van de leegstand en het toevoegen van meer sfeer en beleving 
zijn van belang om succesvol mee te bewegen in een sterk 
veranderende markt. Met betrekking tot het terugdringen 
van de leegstand komt de keuze voor te liggen om de 
samenwerking met Streetwise te continueren. Citymarketing 
Weert heeft de taak om Weert (als merk) eenduidig, herkenbaar 
en aantrekkelijk te presenteren. 

Weert beschikt over een divers pallet aan bedrijventerreinen 
die allen van voldoende tot goed kwaliteitsniveau zijn (zowel 
ruimtelijk, technisch als economisch). Het is zaak om dit 
kwaliteitsniveau, in samenwerking met Parkmanagement, op 
peil te houden. Hierbij speelt toekomstbestendigheid (energie-
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transitie, circulaire economie, blauw en groen) een belangrijke 
rol, en dat geldt voor de hele economie in het algemeen. 
Daarnaast willen we ook in de toekomst beschikken over 
voldoende bedrijfskavels met focus op het lokale Midden- en 
Kleinbedrijf. Ook in de landbouw speelt toekomstbestendigheid 
een grote rol, de transitie van deze sector biedt ook kansen 
voor Weert.

In de regio werken we naar gelang het thema samen met 
verschillende partners zoals SML en Keyport, ook buiten 
Midden-Limburg. Bijv. met Noord-Limburg voor agrofood of 
de Belgische grensstreek voor recreatie en toerisme. 

Al eerder werd aangegeven dat de arbeidsmarkt ongekend krap 
is, ook in Weert. Werkgevers staan te springen om mensen.  
Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden. Voor werkgevers 
betekent deze krapte dat het lastig is om geschikt personeel te 
vinden. Daar staat tegenover dat de krapte kansen biedt voor 
werkzoekenden. Om vraag en aanbod zo optimaal mogelijk op 
elkaar te laten aansluiten, ligt er een rol voor werkzoekenden 
en werkgevers. 

Verder heeft de vergrijzing en ontgroening in onze regio de 
komende jaren ook een grote invloed op het aantal inwoners 
dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Hierop tijdig 
inspelen door het inzetten van omscholing en een inclusieve 
arbeidsmarkt is noodzakelijk, net als het inzetten op onbenut 
arbeidspotentieel. Om hier invulling aan te geven, wordt 
door de acht gemeenten uit de arbeidsmarktregio uitvoering 
gegeven aan een gezamenlijke beleidsagenda en aan de Task 
Force Post Corona Midden-Limburg. 

Aanvullend daarop sluit Weert met de lokale 
arbeidsmarktagenda aan bij de behoeften en knelpunten uit 
de praktijk van onze ondernemers, onderwijsinstellingen en 
inwoners. Verder kunnen regionale projecten op lokaal niveau 
besproken worden: hoe landen die in Weert en waar kan dat 
beter. Ook wordt er opgehaald wat specifiek in Weert speelt. 

7.5. Goed ontsloten en verweven met de regio 

7.5.1. Samenwerking in het sociaal domein
In het sociaal domein wordt sinds de decentralisaties in 
2015 op verschillende schaalgroottes samengewerkt met de 
buurgemeenten. De achtergrond voor deze samenwerking 
zijn enerzijds de financiële risico’s die samenhangen met 
de kostenontwikkeling van de zorg in het sociaal domein 
en anderzijds met de schaalgrootte waarop afspraken met 
aanbieders van schaarse producten en diensten kunnen worden 
gemaakt. Recent is daar sturing vanuit het Rijk als aanvullende 
element bijgekomen. Het Rijk streeft naar een grotere schaal 
waarop wordt samengewerkt. Daarbij wordt een schaalgrootte 
genoemd die overeen komt met de schaal van Midden- en 
Noord Limburg samen.

7.5.2. Samenwerking in het fysiek domein
In het samenwerkingsverband SML werken de zeven 
gemeenten aan een gezamenlijke investeringsagenda. De 
zeven gemeenten hebben de dynamische koers van deze 
investeringsagenda vastgesteld. We willen de kansen benutten 
om een regiodeal te sluiten. Middels een lobbyteam wordt 
daaraan gewerkt. De gemeente Weert wordt daar onder andere 
door de burgemeester in vertegenwoordigd. 

De visie van Midden-Limburg: ‘Het verbindend hart van 
Limburg’ is het uitgangspunt van deze agenda. We positioneren 
ons nadrukkelijk als verbindingsregio. De komende periode 
onderzoeken we samen met de gemeente Roermond hoe wij 
ons als regio, maar ook als gemeente Weert gaan positioneren 
in de regio. Dat betekent dat we bestaande samenwerkingen 
tegen het licht aanhouden. We kijken breder dan SML om 
onze gezamenlijke ambities tot stand te brengen waaronder 
samenwerking met Zuidoost Brabant, Noord Limburg en 
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden.

De gemeente Weert vertegenwoordigt de regio Midden-
Limburg in de Omgevingsagenda Brabant-Limburg. De 
Omgevingsagenda is een bestuurlijke samenwerkingsagenda 
van gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk voor 
de fysieke leefomgeving. Deze Omgevingsagenda is voor de 
regio, maar ook voor de gemeente Weert, belangrijk voor de 
lobby richting het rijk. Onze belangen en uitdagingen kunnen 
daar worden geagendeerd.

Het zal de komende jaren vooral ook van belang zijn om onze 
inzet in samenwerkingen goed te richten en te laten aansluiten 
op voor Weert wenselijke maatschappelijke effecten.  
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Programma’s

In dit hoofdstuk staan we stil bij de stand van zaken van ons huidige 
beleid, opgebouwd volgens de bestaande programmabegroting. De 
verschillende beleidsonderdelen zijn in iedere deelparagraaf weggezet 
in een tabel waarbij tevens aansluiting is gezocht bij de vijf waarden 
uit de strategische visie. Na de tabel is tevens per thema gekeken naar 
relevante trends en ontwikkelingen voor ons beleid, wat deze trends en 
ontwikkelingen betekenen voor ons beleid en welke doorkijk wij hierbij 
zien naar de periode 2022-2026. Ook is beschreven in welke mate de 
trends en ontwikkelingen mede van invloed zijn op het beleid van andere 
programmaonderdelen en welke kansen en risico’s we zien die van 
invloed kunnen zijn op ons beleid. We willen u nogmaals in overweging 
meegeven dat er keuzes gemaakt moeten worden in relatie tot de 
beschikbare ambtelijke capaciteit.

8.1
Openbare orde & veiligheid  
Waar sturen we de komende periode op (beleid)?
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Openbare orde

Vroege interventie bij dreigende verstoring •

Oppakken signalen via sociale media • •

Inzet jongeren- en welzijnswerk •

Veiligheid

Mensenhandel • • •

Ondermijnende criminaliteit • •

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit • •

Doorontwikkeling burgerparticipatie •

Veilige woon en leefomgeving • •

Jeugd en veiligheid • •

Integriteit en veiligheid • •

Samenwerking met het sociaal domein •

Tegen gaan van heling (implementatie DOR) • •

Weerbaar bestuur • •

Crisisbeheersing

Strategie en samenwerking bij uitbraken • •

Regionale en grensoverschrijdende samenwerking •

Borgen kritische bedrijfsprocessen •
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8.1.1. Openbare orde

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Verstoringen van de openbare orde komen frequenter voor  

en kunnen heftiger zijn;
• Gezagsverlies van de overheid en burgerlijke ongehoor-

zaamheid;
• Het ontstaan van een parallelle samenleving waarin de 

scheidlijn tussen wat online en offline afspeelt steeds 
dunner wordt. 

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Aandacht voor beïnvloedbare doelgroepen, met name 

jongeren;
• Heldere communicatie en aangepaste handhaving;
• Ogen en oren open, ook via sociale media;
• Snel en adequaat optreden bij calamiteiten;
• De-escalatie in een zo vroeg mogelijk stadium.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Er is invloed op het veiligheidsbeleid en op leefbaar-

heidsaspecten;
• Er is invloed op jeugd, onderwijs, zorg en ouderen;
• Er is invloed op de lokale economie en ondernemerschap;
• Er is invloed op de inrichting van de openbare ruimte.

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Beleid moet gericht zijn op vroege signalering van gebeur-

tenissen;
• Interventie zo vroeg mogelijk plegen zodat onrust geen 

kans krijgt om te groeien;
• Professionaliseren van professionals, zodat eenieder weet 

wat zijn taak en verantwoordelijkheid is in het online 
domein.

8.1.2. Veiligheid

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Elke gemeente moet beleid hebben op het gebied van 

mensenhandel;
• Pilot regulering Hennep;
• Ondermijningswet en Ondermijningsfonds;
• Aansluiting tussen Zorg en Veiligheid;
• Aansluiting met andere beleidsvelden (armoede, sport, 

cultuur, VTH);
• Integraal veiligheidsbeleid plan;
• Verbeteringen in het VTH-stelsel;
• Gezamenlijke actieagenda gemeentelijke handhaving 

2022-2024;
• Wet kwaliteitsborging;
• Omgevingswet;
• Weerbaar bestuur. 

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Samenwerking met Politie, versterken van de ingerichte 

structuren/processen;

• Samenwerking met Nederweert en Leudal in het kader 
van de aanpak van ondermijning;

• Samenwerking met andere (maatschappelijke) partners;
• Samenwerking in de provincie op het gebied cybercrime;  
• Gezamenlijk integraal veiligheidsbeleid plan met Neder-

weert en Leudal opstellen; 
• Meer naar buiten treden, richting de burgers;
• Integraal veiligheidsplan en integraal uitvoeringsplan 

toezicht & handhaving. 

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Er wordt meer samenwerking gezocht met leefbaarheid en 

het sociale domein.
• We zien vooral kansen in de intensivering van de integrale 

samenwerking (intern met andere beleidsvelden en extern 
met partners en burgers);

• In de uitvoeringspraktijk ligt de focus tot op heden bij het 
aspect energie. Het is nog onduidelijk hoe en op welke 
termijn het aspect duurzaamheid in de uitvoeringspraktijk 
opgenomen gaat worden;

• Duidelijke taakafbakening tussen handhavers en politie 
en verdere samenwerking op gebieden waar we elkaar 
versterken. 

8.1.3. Crisisbeheersing

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Ontstaan van ziektegolf, epidemie of pandemie; 
• Aantasting van infrastructuren, waaronder ons digitale net- 

werken waar veel van afhankelijk is;
• Klimaatverandering, uiting in extremer weer;
• Hoogwater, waarbij aandacht moet zijn voor regionale 

structuren.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Aandacht voor reflectie op basis van huidige corona crisis; 

wat zijn best practices;
• Aandacht voor de (bedrijfs-)continuïteit van processen;
• Aandacht voor (inter-)regionale samenwerking met diverse 

disciplines.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Er is invloed op het veiligheidsbeleid en op leefbaar-

heidsaspecten;
• Omgevingswet integraal benaderen met een connectie 

tussen het sociale en fysieke domein.

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Door het benoemen van thema’s i.r.t. de omgevingswet 

vindt verankering van beleid plaats.



8.2
Verkeer, vervoer en waterstaat  
Waar sturen we de komende periode op (beleid)?
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Gezond en duurzaam bewegen

Actieve mobiliteit die bijdraagt aan een gezonde, 
duurzame en veilige samenleving

• • •

Een schaalsprong met ons fietsnetwerk • • •

Snelle hoofdfietsroutes aanleggen naar Venlo, 
Roermond, Eindhoven en Hamont

•

Verbeteren van het hoofdfietsnetwerk van Weert •

Voldoende fietsparkeerplaatsen bij voorzieningen in 
onze wijken, dorpen en in het centrum

• •

Mobiliteit voor iedereen

Toegankelijkheid van openbaar vervoer • •

Maximale toegankelijkheid van de openbare ruimte • • •

Toegankelijke vervoersvoorzieningen voor iedereen 
(deelmobiliteit).

• •

Weert bereikbaar

Optimale verbinding van Weert met de steden in de 
regio.

•

8.2.1. Gezond en duurzaam bewegen

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Corona heeft ervoor gezorgd dat men, meer dan ooit, 

bewust is van het hebben van een gezonde levensstijl; 
• Het (blijven) faciliteren van thuiswerken en buiten de 

spitsen reizen;
• Werkgeversaanpak wat meer inzet op duurzame mobiliteit 

(e-bike, speed pedelec); 
• De technische ontwikkeling van elektrische auto’s, e-bikes, 

speed-pedelecs, e-steps e.d..

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Meer behoefte aan kwalitatieve fietsenstallingen voor het 

stallen van e-bikes / speed pedelecs;
• Meer behoefte aan elektrische oplaadpunten voor e-bikes 

/ speed pedelecs;
• Meer inzetten op aantrekkelijkheid en comfort van 

fietsroutes en regionale hoogwaardige fietsverbindingen.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Er zijn o.a. dwarsverbanden met recreatie en toerisme, 

duurzaamheid en economie.

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Strategisch plan verkeersveiligheid van het Rijk is een kans; 

In de regio Midden-Limburg een uitvoeringsorganisatie 
opzetten op het gebied van regionale thema’s;

• Gebiedsgerichte aanpak door provincie waardoor co-
financieringsmogelijkheden toenemen;

• Tot nu toe weinig vraag naar deelsystemen in Weert door 
ontbrekende noodzaak;

• Tot nu toe weinig initiatieven van onderop (bijv. wensbus).

8.2.2. Mobiliteit voor iedereen

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Deelmobiliteit is in opkomst;
• De vraag naar openbaar vervoer verandert en is door de 

impact van corona (thuiswerken) anders geworden; 
• In de grote steden zijn de voorbereidingen voor een zero-

emissie stadslogistiek in voorbereiding.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• We maken alle bushaltes voor iedereen toegankelijk;
• We verbeteren de toegankelijkheid van loop- en fietsroutes; 
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• We zorgen voor duurzame deelmobiliteit in onze woon-
wijken en in het centrum;

• We zorgen voor vervoer op maat in dorpskernen en wijken. 

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Er zijn o.a. dwarsverbanden met recreatie en toerisme, 

duurzaamheid en economie, OCSW. 

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• We doen dit als gemeente niet alleen en zijn daarbij 

dus afhankelijk van onze regiopartners (overheid, 
bedrijfsleven). 

8.2.3. Weert bereikbaar

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• De bereikbaarheid vraagt ook in de toekomst 

blijvend aandacht, waarbij gesloten collectief vervoer 
(businessliner) in opkomst is. Immers steeds meer bedrijven 
willen niet meer investeren in grond voor parkeerplaatsen 
en zoeken dit elders. Om de werknemers naar het bedrijf 
te verplaatsen worden dergelijke initiatieven ontplooid;

• Werkgevers staan vaker stil bij de gezondheid van hun 
medewerkers. Het stimuleren en motiveren om met een 
e-bike of speed-pedelec hun woon-werk kilometers af te 
leggen is in opkomst.  

 

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Het mogelijk faciliteren van smarthubs voor forensen naar 

Eindhoven;
• Het mogelijk opwaarderen van Station Weert tot regionale 

Mobiliteitshub;
• Het mogelijk faciliteren van een uitvoeringsorganisatie die 

voor ons werkgevers gaat benaderen om forensen anders 
te laten reizen;

• We kiezen voor slimme verkeerslichten (I-VRI’s) om de 
doorstroming te verbeteren;

• We zorgen voor een betere aansluiting van bedrijven-
terreinen op de A2;

• We blijven ons inzetten voor een treinverbinding met 
Hamont en Antwerpen (personenvervoer).

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Er zijn o.a. dwarsverbanden met recreatie en toerisme, 

duurzaamheid en economie.

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Er zijn veel marktpartijen die kansen zien t.a.v. het slim, 

duurzaam en veilig inzetten van mobiliteit om problemen 
op te lossen;

• Het vergt een brede kijk op mobiliteit.



8.3
Economische zaken en 
promotie 
Waar sturen we de komende periode op (beleid)?
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Economie

Eenduidige en gezamenlijke promotie via 
Citymarketingorganisatie Weert Marketing

• • • • •

Economisch vitale en leefbare binnenstad • •

Bedrijfskavels in alle soorten en maten met focus op het 
lokale MKB

•

Optimaal functionerende Stichting Parkmanagement en 
gerealiseerde Bedrijven Investeringszones (BIZ-en)

•

Optimale bereikbaarheid via weg, spoor en water •

Ambities Routeplan Keyport van toerisme en recreatie •

Verdergaande Samenwerking Midden Limburg (SML) •

Versterkte economische relaties met Noord-Limburg • •

Verdere grensoverschrijdende samenwerking op gebied 
van toerisme en recreatie

• • •

Brede economische structuur van toerisme en recreatie •

Arbeidsmarkt

Verhoogde arbeidsparticipatie •

Social Return conform vastgesteld regionaal beleid • •

8.3.1. Economie

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Verdergaande digitalisering, automatisering en robotisering; 
• Vergrijzing en ontgroening;
• Veranderend winkelgedrag (meer online, sfeer en beleving 

binnenstad belangrijk);
• Transitie naar een duurzame landbouw met minder 

bedrijven; 
• Schaalvergroting en regionalisering, waardoor samen-

werking tussen gemeenten en met regionale partners 
steeds belangrijker wordt; 

• Sterkere nadruk op beleving van product of dienst, dan 
product of dienst zelf; 

• Inhaalslag uitgifte bedrijventerreinen; 
• Terugtrekkende overheid die zich steeds meer focust op 

basisniveau, extra ‘plus’ moet komen vanuit ondernemers 
en eigenaren zelf; 

• Spanning op de arbeidsmarkt: tekort aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten; 

• Belang van innovatie onverminderd groot; 
• Opgaven op het vlak van klimaat, biodiversiteit, energie, 

circulaire economie. 

 

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Meer aandacht voor het samenspel van diverse functies, 

zoals winkels, cultuur, horeca en evenementen, waarbij 
beleving centraal staat; 

• Ondersteuning nieuwe Citymarketingorganisatie Weert 
Marketing en faciliteren BIZ;

• Keuze: Voortzetten faciliteren nieuwe en bestaande 
ondernemers in de binnenstad via de stichting Streetwise;

• Verschuiving van accenten in strategie en uitvoering van 
promotie: provinciaal, regionaal en lokaal; 

• Gebiedsgericht samenwerken met partners buiten de 
gemeente; 

• Vraag-aanbodsituatie bedrijventerreinen monitoren; 
• Ondersteuning Parkmanagement continueren; 
• Ondersteuning Keyport continueren.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Verwevenheid tussen de programmaonderdelen is groot. 

Koppeling wordt gemaakt in de Omgevingsvisie.
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Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?

Kansen:
• Agrofood en tech in aangrenzende regio’s (Venlo, Eind-

hoven);
• Energietransitie en vergroening/klimaatadaptatie bedrijven- 

terreinen;
• Nadenken over een eventuele uitbreidingslocatie 

bedrijventerreinen voor de periode na 2030 (of eerder);
• Aanbeveling is om strategisch gronden te verwerven 

(grondvoorraad) om op gewenste locaties realisatie 
mogelijk te maken;

• Doorpakken aanpak leegstand binnenstad;
• (Duurzame) recreatie Kempen~Broek;
• Vlaams landschapspark;
• Aanvraag Unesco mens en biosfeer;
• Aanhaking Brightland campussen;
• Robotisering en automatisering.

Risico’s:
• Vergrijzing en beperkte groei beroepsbevolking;
• Vrijkomende agrarische bebouwing (130.000 m2);
• Stikstofcrisis zet landbouw en bouwsector onder druk;
• Dreigend tekort bedrijfskavels na 2030 (of eerder);
• Vertrek jong talent dat zich na studie niet vestigt in Weert;
• Onzekere economische effecten coronacrisis;
• De ondergrond ligt vol met kabels en leidingen;
• Robotisering en automatisering.

8.3.2. Arbeidsmarkt

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Vergrijzing en ontgroening;
• Kennis en vaardigheden staan centraal in de aansluiting 

vacatures-werkzoekenden zodat vacatures ondanks de 
krapte op de arbeidsmarkt toch ingevuld kunnen worden; 

• Pilots waarin partijen samenwerken zoals de Risse Groep 

en Pedagogisch Sociaal Werk (PSW) in het kader van 
arbeidsmatige dagbesteding (Simpel Switchen);

• Samenwerking tussen deelnemende gemeenten 
(Cranendonck, Nederweert en Weert) bestuurlijk en ambt-
elijk goed;

• Social Return (SR): voor SR zijn verbetervoorstellen gedaan. 

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• In samenwerking met brancheorganisaties, bedrijven 

en onderwijs regionaal aandacht schenken aan het 
terugdringen van het personeelstekort in de sectoren 
techniek/ICT/zorg/detailhandel en horeca;

• Inzicht behoefte bedrijven aan bij- en omscholing zodat 
dit aansluit op het aanbod;

• Regionaal Mobiliteitsteam. Via deze regionale (netwerk)
samenwerking worden mensen naar (nieuw) werk 
begeleid.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Er is een relatie met de onderdelen Inkomensondersteuning 

(Participatiewet) en onderwijs. Binnen de arbeids-
marktregio zijn deze disciplines in regionale overleggen 
vertegenwoordigd om de koppeling te houden. Ook in 
Weert wordt met deze partijen structureel overlegd;  

• Een koppeling met het thema economie is gemaakt. Deze 
moet nog verder worden uitgewerkt. 

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• De vergrijzing in onze regio heeft in de toekomst een 

grote invloed op het aantal inwoners dat beschikbaar is 
voor de arbeidsmarkt. Hierop tijdig inspelen door het 
inzetten van omscholing en een inclusieve arbeidsmarkt 
is noodzakelijk. Daarnaast inzetten op de groep 50+’ers 
om die aan het werk te houden/aan het werk te krijgen.



8.4
Onderwijs 
Waar sturen we de komende periode op (beleid)?
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Economie

Voldoende en gevarieerd aanbod onderwijs • •

Herschikking voortgezet onderwijs binnen de 
bestaande onderwijshuisvestingscapaciteit

• •

8.4.1. Onderwijs

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• De normvergoedingen voor huisvesting onderwijs 

hebben een prijscorrectie ondergaan om de stijgingen 
van voorafgaande jaren in lijn te brengen met de huidige 
bouwkosten. De werkelijke kosten voor nieuwbouw zijn 
na deze correctie nog verder gestegen; 

• De voorziening renovatie schuift naar verwachting als 
verplichting van onderwijs naar gemeente;

• Er wordt gemeentelijk beleid ontwikkeld om te komen 
tot een efficiënter gebruik van de maatschappelijke 
voorzieningenstructuur. Dit beleid is ook van invloed op 
het gebruik en de ontwikkeling van schoolgebouwen.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Het verhogen van normvergoedingen en het verschuiven 

van de voorziening renovatie naar de gemeente betekent  
een structurele verhoging van de te plegen investerings-
budgetten onderwijshuisvesting. In de reserve onderwijs-
huisvestingsvoorziening is hiermee nog geen rekening 
gehouden.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Er is sprake van een reserve onderwijshuisvesting waarmee 

investeringsbedragen worden opgevangen. Hogere 
investeringsbedragen voor onderwijs hebben invloed op 
de reserve.

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
 
Kans:
• Bij ontwikkelingen in onderwijshuisvesting wordt 

bestaande overcapaciteit betrokken. Resterende over-
capaciteit binnen het onderwijs kan mogelijk ingezet 
worden voor het onderbrengen van maatschappelijke 
functies; 

 
Risico: 
• maatschappelijk gebruik van onderwijsvoorzieningen 

dient ondergeschikt te zijn aan het geven van onderwijs. 
Veiligheid vraagt hierbij aandacht en maakt aanpassingen 
binnen de gebouwen noodzakelijk. Schoolbesturen 
dienen hieraan medewerking te verlenen.
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8.5
Sport, cultuur, recreatie en 
openbaar gebied
Waar sturen we de komende periode op (beleid)?
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Sport

Herijking beleid/inzet combinatiefuncties •

Weerter sportakkoord •

Actualisatie topsportbeleid • •

Uitvoering sportaccommodatiebeleid • • •

Recreatie en toerisme

Regionaal sturen we op het uitvoeringsprogramma R&T 
vanuit de visie voor Midden-Limburg

• •

Opstellen van een concreet ontwikkelplan R&T met 
uitvoeringsprogramma 2022-2025 voor Weert

• • •

Ontwikkelingen in lijn van Werken aan Weert. 
Publiek en privaat doen het samen meer en actief 
samenwerking

• •

Focus op binnenstad, IJzeren Man/Kempen~Broek en 
gebruik van sterktes Weert

• •

Ontwikkelen van recreatieve structuur in aanhaking op 
de stedelijke omgeving

• •

Cultuur

Herstel na de Coronacrisis • • •

Versterken van de positie van cultuur in de Weerter 
samenleving

• •

Versterken van de positie van Weert als culturele 
centrumgemeente

•

Relatie tussen archeologie, monumentenbeleid, 
historisch archief en erfgoededucatie

• •

Kunstbeleid in de Openbare Ruimte •

Bevorderen leefbaarheid en sociale cohesie in wijken 
en dorpen

• •

Openbaar gebied

Integraal beleid voor de openbare ruimte, 
groene en biodiverse en gezonde leefomgeving, 
duurzaam stedelijk waterbeheer en effecten van 
klimaatverandering

• • •

Monitoring op ziekten en plagen •

Tegengaan verdergaande verstening, groen tenzij • •



8.5.1. Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Meer overgewicht en bewegingsachterstanden (o.m. door 

corona);
• Meer aandacht vanuit de Landelijke overheid voor 

Gezonde Leefstijl van jong en oud (o.a. Nationaal 
Preventieakkoord, meer beweging, voeding, slapen, stress); 
Meer aandacht voor ‘De gezonde omgeving’ (uitnodigend 
tot sport/bewegen);

• Steeds minder jeugd die sport, speelt en lichamelijk 
beweegt. Steeds grotere ‘concurrentie’ van o.a. online 
gaming, social media;

• Samenwerking tussen (sport)verenigingen en professionals; 
• Innovaties in de sport;
• Demografische ontwikkelingen;
• Duurzaamheid;
• Verdergaande ontstening en ontwikkelen van groen-

blauwe structuren verbonden met het buitengebied.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Mogelijk meer samenwerking tussen verenigingen en 

organisaties; 
• Mogelijk meer clustering (in gebruik) van accommodaties;
• Verduurzaming accommodaties;
• Continuering sport- en beweeginterventies kinderen en 

mogelijk uitbreiding voor specifieke doelgroepen/wijken; 
• Mogelijk sport en beweeginterventies gericht op volwas-

senen;
• Meer samenwerking met Openbaar Gebied en Ruimte als 

het gaat om ‘Gezonde omgeving’. 

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Sport en gezondheid: koppeling is sterk aanwezig;
• Ruimtelijk beleid.

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Risico: toekomstbestendigheid sportverenigingen. Ver-

betering via Sportakkoord en sportaccommodatiebeleid; 
• Risico: versnippering van de diverse sporten. Verbetering 

via sportaccommodatiebeleid; 
• Door nog nadrukkelijkere aandacht voor gezondheid, 

bewegen en sport is de aankomende periode kansrijk om 
nieuwe doelgroepen te bereiken.

8.5.2.  Recreatie en toerisme

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Uitwerking Weert Marketing;
• De ontwikkelingen op gebied van Recreatie & Toerisme in 

samenwerking met private partners realiseren.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Vaststellen en uitvoering geven aan het ontwikkel- 

plan voor Recreatie & Toerisme;  

• Kandidatuur voor Unesco mens- en biosfeergebied 
uitwerken en indienen;

• Meeliften op de erkenning als Vlaams Landschapspark 
met een verdere ontwikkeling en professionalisering van 
het grenspark Kempen~Broek.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• In het ontwikkelplan wordt relatie gelegd met het beleid 

op gebied van duurzaamheid, landbouw en natuur. 

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Geen actieve samenwerking derden, geen duidelijke 

strategie (er moeten keuzes worden gemaakt en ook 
uitgevoerd worden).

8.5.3. Cultuur

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Het herstel van de cultuursector bij de gevolgen van de 

coronacrisis;
• We zien de laatste jaren ontwikkeling op het vlak van 

Urban Arts;
• Behoefte aan aandacht voor diversiteit.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Keuze maken of er ruimte is om te experimenten en te 

innoveren en dan het inzetten op meer zichtbaarheid en 
samenwerking. Inclusiviteit is daarbij een vanzelfsprekend 
thema.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Cultuur als middel in het sociale domein, de inzet van 

creatieve denkkracht ten aanzien ruimtelijke vraagstukken, 
de economische impact van culturele activiteiten en de 
koppeling tussen cultuur en onderwijs. Cultuur raakt 
steeds verder verweven in andere programmaonderdelen.

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen  
hierbij?  
 
Kansen:
• inspelen op urban – meer aandacht geven;
• Werken aan verduurzaming van de sector door 

samenwerking te stimuleren tussen professionele 
instellingen, monitoren van het verenigingsleven.

8.5.4. Leefbaarheid (Samen leven, meedoen)

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Toenemende maatschappelijke aandacht voor mensen in 

kwetsbare situaties;
• Mensen wonen langer thuis en er wordt een groter beroep 

gedaan op de omgeving;
• Meer diversiteit in de wijk;
• Het aantal vrijwilligers neemt af, de vraag neemt toe; 
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• Vrijwilligersorganisaties zijn steeds meer genoodzaakt om 
samen te werken;

• Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op (vrijwilligers)
organisaties om maatschappelijke vraagstukken op te lossen;

• Digitale tools om samenleving te verbinden. Desinformatie 
en invloed sociale media;

• Terugtrekkende overheid. Nadruk op zelfredzaamheid en 
zelforganisatie;

• Meer burgerinitiatieven/burgerparticipatie (in de openbare 
ruimte);

• Landelijk meer aandacht voor wijkgericht werken en op 
zoeken burgers;

• Leegstand winkels, tekort aan woningen;
• Toenemende vraag naar digitalisering en digitale dienst-

verlening.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Voor een goede leefbaarheid is een goede veiligheid een 

eerste vereiste;
• Mogelijk meer aandacht voor opbouwwerk en vrij-

willigersbeleid;
• Meer aanwezigheid in de wijken en dorpen gewenst van 

gemeente en partners;
• Mogelijke inzet op digitalisering en elektronische 

dienstverlening.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Leefbaarheid is een breed containerbegrip waardoor 

er meerdere verbindingen liggen met beleid op diverse 
andere programmaonderdelen;

• Nog meer samenwerking nodig met veiligheid;
• Meer samenhang tussen sociaal domein, ruimtelijk 

domein en openbaar gebied.

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Intensivering van de integrale (keten)samenwerking 

(intern met andere beleidsvelden en extern met partners 
en burgers);

• In verbinding staan met de samenleving en werken aan 

een betere relatie tussen overheid en burger;
• Vangnet behouden en creëren voor wie niet mee kan 

doen. Van curatief naar preventief (eerder signaleren);
• Samenwerking met wijk- en dorpsraden;
• Meer inzetten op de digitale samenleving;
• Burger en organisaties maximaal faciliteren in beweging 

die al gaande is;
• Menselijk contact is en blijft nodig;
• Mogelijk meer burgerparticipatie in de openbare ruimte, 

keuze om Right-to-Challenge; uitdaagrecht, in te voeren. 

8.5.5. Openbaar gebied 

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Toenemende belang en behoefte van groen in de 

woonomgeving;
• Tendens naar meer vergroening van de openbare ruimte, 

vanuit meerwaarde en klimaatverandering;
• Impact van klimaatverandering in relatie tot ziekten, 

plagen en sterfte van beplantingen.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Meetbaar maken van toegevoegde waarde van groen en 

bomen;
• De uitvoering concreter laten aansluiten aan de ambities 

en het beleid van de gemeente;
• Termijnplannen maken voor het beheer en de instand-

houding van de openbare ruimte.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Klimaat- en waterbeleid, biodiversiteit en stedenbouw.
   
Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Als gevolg van de klimaatextremen, droogte, hitte, 

wateroverlast is het risico groot dat er een versnelling 
optreedt in de afschrijving van bomen en beplantingen;

• Door doelstapeling middelen mogelijk efficiënter in te 
zetten en duurzamere inrichting te realiseren. 



8.6
Inkomen en participatie
Waar sturen we de komende periode op (beleid)?
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Monitoring sociaal domein

Iedereen naar school of aan het werk •

Uitvoering Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ) • •

Consolideren van de constructieve samenwerking met 
kinderopvang, onderwijs, Punt Welzijn en CJG 

•

Benutten talenten, zelfredzaamheid en meedoen aan de 
samenleving

•

Investeren in directe contacten met kwetsbare gezinnen 
en jongeren om isolatie, eenzaamheid en achterstanden 
te voorkomen of verminderen

•

Versterken basisvoorzieningen preventie •

Kwaliteit kinderopvang, onderwijs en 
basisvoorzieningen consolideren

•

Landelijk beleid en wetgeving kinderopvang, onderwijs, 
jeugd, steun bij opvoeden en opgroeien, bevorderen 
van zelfredzaamheid en inclusie

•

Zelfredzaamheid

Bestrijden eenzaamheid •

Versterken sociale basis • •

Inzet op inclusie •

Aandacht voor nieuwkomers • •

Positieve gezondheid • •

Zorg en ondersteuning

Regionale samenwerking sociaal domein • •

Aanpassen methodiek zorgtoewijzing Wmo •

Verwerving en contractering jeugdhulp en Wmo • •

Ondersteuning inwoners met complexe problematiek • •

Omgaan met dementie •

Visie op wonen en zorg • •

Sociale samenhang en arbeidsparticipatie

Armoede bestrijden •

Zoveel mogelijk mensen met een participatiewet 
uitkering plaatsen op (regulier) werk

• •

Inzetten op sociale activering om mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt dicht bij de arbeidsmarkt te 
brengen

•

Realiseren van beschut werkplekken voor burgers met 
een indicatie

•

34

W
ee

rt
 in

 B
ee

ld
 2

02
2-

20
26



35

W
ee

rt
 in

 B
ee

ld
 2

02
2-

20
26

8.6.1. Monitoring sociaal domein

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het programmaonderdeel? 
• Hogere kwaliteitseisen kinderopvang; 
• Passend budget voor peuteropvang en voorkomen 

onderwijsachterstanden; 
• Impuls nationaal programma onderwijs 4-18-jarigen juli 

2021-juli 2023; 
• Impuls coronaherstel jeugd/kinderopvang 2022; 
• Deelname Kansrijke Start (1e 1000 dagen van een kind, 

alliantie sociaal en medisch domein); 
• Deelname Gelijke Kansen Alliantie voor 2-23-jarigen; 
• Meer aandacht voor gezond en veilig opgroeien kinderen 

in kwetsbare gezinnen; 
• Naschoolse activiteiten voor alle leerlingen. 

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het programmaonderdeel en welke doorkijk naar 2022-
2026 zien wij hierbij? 
• Mogelijke afstemming tussen (samenwerkingsverbanden) 

onderwijs, kinderopvang, basisvoorzieningen en 
gemeente. Consolidering en verdieping van bestaand 
integraal preventiebeleid. Voortvarend en doelmatig 
inzetten van extra rijksmiddelen onderwijs/preventie. Dit 
steunt op de solide, gezamenlijke samenwerkingsbasis 
en visie in de Regionale Ontwikkelagenda Jeugd en 
proactieve houding van betrokkenen.

 

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt? 
• Directe samenhang met jeugdhulp, armoedebeleid, 

gezondheidsbeleid, Taal (NT2) inburgering, WMO en 
Participatie. Ambtelijke en externe afstemming van beleid 
en uitvoering. Inzet op verbinden van het sociale en 
medische domein. 

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het programmaonderdeel en wat zijn onze 
aanbevelingen hierbij? 
• Hectische samenleving vraagt om structureel anticiperen 

en meebewegen. Visie en sturen op effecten als basis voor 
voortvarende uitvoering. Ruimte bieden voor zelfsturing in 
plaats van controledrang;   

• De solide samenwerkingsbasis, continuïteit en vertrouwen 
in de regionale ontwikkelingsagenda jeugd (ROJ) hebben 
tijdens corona hun meerwaarde bewezen. Relatiebeheer, 
elkaar goed blijven informeren en ieders inspanningen 
benoemen. Onnodige (bezuinigings)onrust bij partners 
voorkomen, betrouwbare overheid, zeker in hectische 
tijden; 

• Mogelijke extra preventie jonge kind, ouders en 
jongeren ter voorkoming van eenzaamheid, depressie, 
zwaardere jeugdhulp en speciaal onderwijs. Actief 
blijven investeren in kinderopvang, onderwijs, Punt 
Welzijn, CJG. Steunen van de omslag opvang/onder-
wijs > klaar voor de toekomst (on/offline leren); 

8.6
Inkomen en participatie
Waar sturen we de komende periode op (beleid)?
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Wegnemen van belemmeringen bij aansluiting vraag en 
aanbod i.c. ondersteuning werkgevers/ondernemingen

• •

Jongeren met of zonder uitkering leiden naar regulier 
onderwijs, (reguliere) banen 

•

Instroom van het aantal WW’ers in de bijstand te 
beperken

• •

Stappen zetten in ontwikkeling van dagbesteding naar 
werk

•

Doelgroep 50+’ers naar werk begeleiden •

Statushouders laten participeren en integreren in onze 
samenleving

•

Ontwikkeling Weert-Zuid

Verduurzaming en versterking groenstructuren en 
inrichten recreatieve routes in randzones

• • •

Wijkontwikkelingsprogramma Keent – Moesel, gericht 
op fysieke en sociale leefomgeving

• • • •

Gebiedsgerichte aanpak grootschalige rioolvervanging • • •



• Sociale cohesie versterken door verweven van integrale 
kindcentra met actieve wijk; 

• Verkleinen van de kloof kansrijk/kansarm, stimuleren van 
ontmoeting en diversiteit; 

• Zichtbaar maken van positieve basis en resultaten.

8.6.2. Zelfredzaamheid

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Weert vergrijst.
• Inwoners hebben minder sociale contacten;
• De sociale basis wordt steeds belangrijker;
• Iedere burger ongeacht etniciteit, gender, religie of 

levensovertuiging wil een plek in de samenleving;
• Gezondheid is meer dan niet ziek zijn.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Aandacht voor eenzaamheid en isolement;
• De lokale sociale infrastructuur kan beter worden 

ontwikkeld;
• Inclusie vraagt visie en beleid;
• Aandacht voor positieve gezondheid.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Het thema raakt het fysieke domein waar het gaat om 

planning van voorzieningen en de wijze van wonen en 
gebruik van de openbare ruimte.

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Risico’s zitten in oplopende kosten van ondersteuning en 

zorg;
• Kansen zitten bij het vergroten van zelfredzaamheid.

8.6.3. Zorg en ondersteuning

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Governance en regionalisering sociaal domein;
• Schaalvergroting inkoop jeugdhulp en Wmo;
• Toenemend aantal ouderen en ouderen met dementie;
• Wonen voor iedereen.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Samenwerking sociaal domein steeds belangrijker;
• Mogelijke bundeling inkoopcapaciteit en expertise;
• Toenemende aandacht voor dementie;
• Doelgroepen wonen in de wijk in plaats van in instellingen 

of woonconcentraties.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Er is invloed op de vormgeving van het fysiek domein en 

de openbare ruimte;
• Samenwerking plaatst bestuurlijke autonomie in een 

ander kader.

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Er zijn kansen om te normaliseren;
• Er zijn risico’s aangaande lokale autonomie.

8.6.4. Sociale samenhang en arbeidsparticipatie

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Corona. De economie heeft zich in 2021 snel hersteld. 

Het Centraal Planbureau voorspelt voor 2022 een groei 
met ruim 3% per jaar. Ook de werkloosheid blijft naar 
verwachting beperkt; 

• Armoede neemt toe. De armoedeval raakt meer en andere 
inwoners;

• De arbeidsmarkt is krap, veel vacatures worden niet in-
gevuld. Er is dus meer vraag dan aanbod;

• Er is steeds meer behoefte aan grensoverschrijdende 
arbeid.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• De komende jaren wordt personeel voor steeds meer 

werkgevers een kritische succesfactor voor hun bedrijf of 
instelling. Dat vraagt om adequaat beleid in de regio;

• Versterken en uitbreiden van de samenwerking met werk-
gevers;

• Inzetten op het inzichtelijk maken en houden van 
bemiddelbare werkzoekenden (bestands-analyse);

• Regionale aanpak jeugdwerkloosheid uitvoeren; 
• Inzetten op vraaggerichte scholing gekoppeld aan een 

concrete baanintentie;
• Armoedebeleid voortzetten en intensiveren naar doel-

groepen.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Economie en onderwijs: bedrijfsleven, onder-

wijsinstellingen en gemeenten slaan de handen ineen 
om op korte en lange termijn voldoende goed opgeleide 
arbeidskrachten te hebben. De samenwerking is er 
maar moet nog worden versterkt waardoor sneller op de 
behoefte kan worden ingespeeld.

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Het arbeidsmarktbeleid samen met werkgevers ont-

wikkelen en vormgeven;
• Ontzorgen (meer dan nu) van werkgevers en werknemers 

(meer maatwerk) en hiervoor de Werkgeversservicepunten 
en het Regionaal Mobiliteitsteam meer inzetten;

• Meer verbindingen maken en gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid uitdragen; 

• Mogelijk inzetten op een inclusieve arbeidsmarkt.

8.6.5. Ontwikkeling Weert-Zuid

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Verouderde woningvoorraad met name in de wijken Keent 

en Moesel die niet meer voldoet aan de hedendaagse 
eisen van duurzaamheid;
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• Woonruimte en zorgvoorzieningen moeten het voor 
bewoners mogelijk maken hun hele leven in de wijken te 
kunnen blijven wonen; 

• Bewoners intensief bij de wijkontwikkeling Keent en 
Moesel betrekken;

• Voorzieningenniveau afstemmen op de diversiteit in de 
wijk(en) en ter versterking van de sociale cohesie; 

• Inrichting openbare ruimte meer klimaatbestendig: meer 
groen, minder verharding; 

• Verduurzamen en versterken groenstructuren, inrichten 
recreatieve routes in randzone.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Met de woningcorporatie werken aan verduurzaming en 

vervanging van circa 650 woningen in de komende 15 – 
20 jaar in Keent en Moesel;

• In samenspraak met zorgaanbieders zoeken naar nieuwe 
vormen van woon/zorg combinaties;

• Burgerparticipatie via enquêtes en 1-op-1 gesprekken 
met bewoners waarvan de woning betrokken wordt bij de 
wijkontwikkeling;

• De openbare ruimte straalt een kwaliteit uit die bijdraagt 
aan prettig en veilig wonen en die ontmoeting stimuleert; 

• De beschikbare maatschappelijke voorzieningen 
worden afgestemd op de toekomstige behoefte van de 
wijkbewoners;

• Verduurzamen en versterken groene structuren, inrichten 
recreatieve routes in randzone;

• Gebiedsgerichte aanpak grootschalige rioolvervanging en 
totale herinrichting openbaar gebied.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• De ruimtelijke en fysieke veranderingen sluiten aan op de 

huidige visies omtrent wonen, duurzaamheid en inrichting 
van de openbare ruimte;

• De sociaal maatschappelijke veranderingen sluiten aan op 
de uitgangspunten en doelstellingen van het Beleidsplan 
en Uitvoeringsplan Sociaal Domein.   

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• De wijkontwikkeling biedt de kans om een verdere 

veroudering van de woningvoorraad en bijbehorende 
problematiek te voorkomen;

• Gezien de doorlooptijd van de wijkontwikkeling Keent en 
Moesel is het onzeker in hoeverre wetgeving en andere 
ontwikkelingen van invloed zullen zijn op het resultaat 
dat we voor ogen hebben;

• Gezien de doorlooptijd van de gebiedsgerichte aanpak 
grootschalige rioolvervanging en totale herinrichting 
openbaar gebied is onzeker in hoeverre wetgeving en 
andere ontwikkelingen van invloed zullen zijn.



8.7
Volksgezondheid en milieu
Waar sturen we de komende periode op (beleid)?
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Bewustwording

Continueren platform Heerlijk Weert •

Uitbouw loket Warm Wonen in Weert en groenloket •

Netwerk alternatieven aardgas i.s.m. de provincie • •

Energie besparen bestaande woningbouw • •

Revolverend fonds grootschalige zonPV (photovoltaic) 
particulieren

• •

Samenwerking WeertEnergie, evt. energiefonds • •

Verzelfstandiging Energieloket Weert •

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed •

Inclusief verduurzamen gemeentelijk vastgoed in relatie 
tot ecologie

• •

Monitoring gemeentelijk energieverbruik •

Uitdragen inspiratiedocument Natuurinclusief bouwen • •

Buitengebied en landbouw

Uitvoering en aansturing projecten Landbouwvisie • •

Aanhaking NOVI de Peel •

Aanhaking platform vitale veehouderij •

Pilot Natuurinclusieve landbouw • •

InterBestuurlijk Programma Vitaal Platteland • •

Natuur en landschap

Uitvoering Natuur en landschapsvisie •

Grensoverschrijdende samenwerking grenspark 
Kempen~Broek

•

Samenwerkingsovereenkomst Platteland in 
ontwikkeling

•

Biodiversiteit

Beleid verankeren in de omgevingsvisie en groen-
blauwe agenda

•

Interne – en externe bewustwording over het belang 
van biodiversiteit stimuleren

• •

Water en klimaatadaptatie

Integraal beleid groen-blauwe agenda •

Energie- en warmtetransitie

38

W
ee

rt
 in

 B
ee

ld
 2

02
2-

20
26



39

W
ee

rt
 in

 B
ee

ld
 2

02
2-

20
26

8.7.1. Bewustwording

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema? 
• Energietransitie; 
• Lokale energieopwekking;
• Natuur inclusief;
• Objectiveren en ontsluiten van informatie op vlak van 

duurzaamheid en biodiversiteit. 

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Grote opgave om toe te werken naar energieneutraliteit;
• Mogelijke natuur inclusieve benadering van beleids-

terreinen;
• Het verder ontwikkelen van het Natuur en Milieu Centrum 

De IJzeren Man als centrum voor duurzaamheid en 
educatie.  

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Milieubeleid: besparen CO2; 
• Woonbeleid: verduurzamen en levensloopbestendig 

maken bestaande woningbouw;
• Groen/waterbeleid: groene en biodiverse en gezonde 

leefomgeving, duurzaam stedelijk waterbeheer en effecten 
van klimaatverandering; 

• Verkeer en vervoer: verduurzamen mobiliteit en eigen 
gemeentelijke wagenpark, stimuleren fietsverkeer. 

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Onwetendheid, ontkenning en urgentiebesef over de 

effecten van klimaatverandering.

8.7.2. Buitengebied en landbouw

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Opkoopregeling Stikstof;
• Transitie agrarische sector;
• Vrijkomende agrarische bedrijven;
• Beleid Landbouw, Natuur en voedsel over kringloop 

landbouw;
• Hernieuwing geurverordening;
• Eiwittransitie en aandacht voor goed voedsel.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Voeren van dialoog over de transitie van het buitengebied 

en bepalen op welke wijze hier vorm aan gegeven kan 
worden in een omgevingsplan; 

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Natuur inclusieve of circulaire landbouw hebben 

raakvlakken met landschap, toerisme & recreatie en zorgt 
voor de verbinding tussen producent en consument d.m.v. 
educatie;

• Koppeling is gemaakt in de natuur- en landschapsvisie;
• Koppeling met economie voor de nieuwe vormen van 

landbouw zorgen voor de beweging naar een verbreding 
van de primaire sector waar steeds meer grondstoffen 
geproduceerd worden.

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Bestaande regelgeving en bestaande formats van 

investeringen (risico);
• Investeringsimpulsen van Rijks- en provinciale overheid 

(kans);
• Doelstapeling en verbindingen leggen om kansen/opgaven 

samen te laten komen.

8.7
Volksgezondheid en milieu
Waar sturen we de komende periode op (beleid)?
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De energietransitie biedt kansen voor nieuwe robuuste 
business cases. Er kan gelijk ingespeeld worden op het 
kwalitatief verbeteren van woningvoorraad

• •

Afval

Méér waarde uit afval halen • •

Minder restafval door meer hergebruik • •

Bijdragen aan de reductie van broeikasgassen •
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8.7.3. Natuur en landschap

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Klimaatverandering, meer adaptieve maatregelen in het 

landschap en in stedelijke omgeving;
• Nationale bossenstrategie;
• Opgave aanpak stikstof;
• Toenemende ziekten en plagen in bossen, bomen en 

plantsoenen.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij? 
• Mogelijk nog integraler meenemen en bekijken van groen 

en blauw;
• Mogelijk tegengaan van verdere versnippering;
• Strategisch bepalen waar meer bosontwikkeling gewenst 

is;
• Groen-blauwe dooradering van het landschap en ste-

delijke omgeving versterken.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Hierin dient een koppeling gemaakt te worden 

met het landbouwbeleid en het klimaatbeleid. 

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Medewerking van grondeigenaren;
• Aanbeveling is om strategisch gronden te verwerven 

(grondvoorraad) om op gewenste locaties realisatie 
mogelijk te maken.

8.7.4. Biodiversiteit

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema? 
• De sterke achteruitgang van biodiversiteit zowel in 

stedelijk gebied als in buitengebied vraagt om urgentie en 
om integraliteit;

• Door de transitie van de landbouw en de aanpak van 
de stikstof-crisis liggen er kansen om biodiversiteit te 
herstellen;

• Vanuit het Klimaatakkoord van Parijs is een opgave 
geformuleerd om biodiversiteit aan te pakken en te 
vertalen in beleid.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige toestand 

en om rekening te houden bij ontwikkelingen wordt er 
een biomorfologische kaart opgesteld. Met deze kaart als 
basis kan een soortenmanagementplan opgesteld worden 
met aanbevelingen, maatregelen en richtlijnen;

• Het Natuur en Milieu Centrum De IJzeren Man werkt 
verder aan de professionalisering van haar exploitatie en 
neemt daarin een taak over op gebied van ontsluiting van 
informatie en educatie.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• De achteruitgang treft het agrarisch productievermogen 

(landbouwbeleid).

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Voor een aanpak met effect dient het beleid van biodiversiteit 

een grondregel te zijn bij alle beleidsterreinen;
• Het tegengaan van een verdere achteruitgang van 

biodiversiteit door versnippering, verstoring (licht en 
geluid), verstening en milieu;  

• Verdroging tegengaan in zowel stedelijk als landelijk 
gebied om soorten en ecologische en netwerken te 
beschermen;

• Met meervoudig ruimtegebruik in de openbare ruimte 
water, groen, klimaat en biodiversiteit zichtbaar samen te 
brengen en hiermee ecologische netwerken herstellen;  

• Actief inzetten op bewustwording en communicatie 
richting inwoners en bedrijven op dit thema draagt bij aan 
het behoud en versterken van biodiversiteit. 

8.7.5. Water en klimaatadaptatie

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Klimaatverandering (hittestress en klimaatadaptieve 

maatregelen in stedelijke omgeving) (wateroverlast en 
verdroging in buitengebied).

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Vraagt een meer integrale aanpak over het gehele 

grondgebied in alle sectoren, stedelijk, bedrijventerreinen, 
landelijk, als natuurgebieden;

• Meer wateroverlast beperken door projecten Gemeentelijk 
RioleringsPlan (GRP)/Basis RioleringsPlan (BRP) uit te 
voeren.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt? 
• Het thema klimaatverandering raakt alle thema’s, vooral 

ook woonklimaat, volksgezondheid en economie;
• Gezonde Omgeving: trends en ontwikkelingen zijn van 

invloed op de omgevingsvisie Weert, groen/blauwe 
agenda van Weert, herontwikkeling Moesel-Keent, 
uitvoeringsplan Mobiliteit, opstellen Speelruimte plan > 
gezondheid is als discipline aangehaakt/vertegenwoordigd 
bij deze projecten/thema’s;

• Groen/waterbeleid: groene fijne leefomgeving, duurzaam 
stedelijk waterbeheer.

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Risico is dat de klimaatverandering sneller gaat dan de 

prognoses aangeven en dat de maatregelen om deze te 
adapteren een grotere investering vragen dan voorzien, 
betekent keuzes maken.



8.7.6. Energie en warmtetransitie

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Er komt in 2023 een nieuw actieprogramma dat aansluit 

bij de stand van zaken op dat moment en inspeelt op 
de ontwikkelingen die gaande zijn. Zo zal het beleid op 
zonneweides herijkt dienen te worden om aan te sluiten 
bij de schaarste op het elektriciteitsnet.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Milieubeleid: besparen CO2; 
• Woonbeleid: verduurzamen en levensloopbestendig 

maken bestaande woningbouw;
• Groen/waterbeleid: groene gezonde leefomgeving, 

duurzaam stedelijk waterbeheer; 
• Verkeer en vervoer: verduurzamen mobiliteit en eigen 

gemeentelijke wagenpark, stimuleren fietsverkeer. 

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• In de Omgevingsvisie wordt deze koppeling gemaakt.

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Energietransitie kan de motor zijn voor andere grote 

opgaven. Nieuwe verdienmodellen (bijvoorbeeld voor 
stoppende agrariërs). 

8.7.7. Afval

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Circulaire economie.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Een relatief grote aanpassing van de afvalinzameling. In 

2022 ronden we het onderzoek naar onze afvalstromen af 
en leggen we de raad een koersdocument voor.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Circulaire economie;
• Sociale werkvoorziening.

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Niet van toepassing.
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8.8.1. Wonen

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Demografische ontwikkelingen, dubbele vergrijzing, 

grootste toename in aantal 85+ huishoudens;
• Groei tot de top van het aantal huishoudens is toegenomen 

met 789, van 23.313 huishoudens in 2031 (Etil2017) 
naar 24.102 huishoudens in 2038 (Etil2021); Het aantal 
huishoudens in Weert neemt vanaf 1-1-2021 nog toe met 
1.236 tot de top in 2038; 

• Toename 1- en 2-persoons huishoudens, van de toename is 
75% een 1-persoons huishouden en 25% een 2-persoons 
huishouden;

• Druk vanuit Eindhoven/Zuidoost-Brabant;
• Overspannen woningmarkt, ambitie is om extra woningen 

te realiseren, zodat in de periode 2022 t/m 2025 netto 
900-1.000 woningen worden gerealiseerd;

• Duurzame verwarming in woningen, woningen zonder  
aardgas, alles elektrisch;  
 

• Extramuralisering in ouderenzorg en begeleid wonen: 
meer kwetsbare inwoners wonen zelfstandig, vaker sprake 
van verwarde personen.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Mogelijk meer woningen realiseren;
• Meer woonvormen gecombineerd met zorg realiseren;
• Mogelijk meer tijdelijke woningen toevoegen.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• Geschiktheid bestaande woningvoorraad is ook een thema 

voor het sociale domein/Wmo; 
• Verwarde personen die zelfstandig wonen hebben invloed 

op de leefbaarheid, relatie met programma 6;
• Vergrijzing en vereenzaming nemen toe, relatie met  

programma 6;  
 

8.8
Volkshuisvesting, ruimtelijke  
ordening en stedelijke vernieuwing
Waar sturen we de komende periode op (beleid)?
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Wonen

Ambitie is jaarlijks netto 200-225 woningen te 
realiseren

•

Samenwerking met de woningcorporaties, gericht op 
het vergroten van het aandeel sociale huurwoningen

• •

Samenwerking met corporaties en zorgaanbieders 
aangaande de opgave wonen met zorg

• •

Ruimte voor woningbouw in de kernen • •

Faciliteren nieuwe woonvormen • •

Circulair bouwen • •

Uitbreiding woonwagenlocaties • •

Passend aanbod huisvesting internationale werknemers • • •

Transformatie en herontwikkeling leegstaand 
(commercieel) vastgoed in de binnenstad, in de 
woonwijken en in de kernen

• •

Geschiktheid bestaande woningvoorraad, 
toegankelijkheid

• •

Verduurzamen bestaande woningvoorraad • •

Ruimtelijke ordening

Invoering Omgevingswet • • • • •

De energietransitie, klimaatadaptatie en de 
landbouwtransitie verankeren in ruimtelijk beleid

• •
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• Duurzame verwarming in woningen, woningen zonder 
aardgas heeft een relatie met de transitievisie warmte en 
de Weerter routekaart energietransitie. 

 
Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Onvoldoende woningen, markt is overspannen, extra 

woningen bouwen, bouwkosten stijgen echter explosief, 
verder is de gemeente afhankelijk van de markt voor de 
bouw van woningen;

• Door vergrijzing werkenden vindt uitstroom uit arbeids-
proces plaats, veel nieuwe inwoners zijn nodig om 
banen in te vullen, onvoldoende woningen voor nieuwe 
inwoners maar ook onvoldoende nieuwe inwoners;

• Zorg en welzijn, verwarde personen, vereenzaming, 
opgave is erg groot, krapte op de arbeidsmarkt speelt mee.

8.8.2. Ruimtelijke ordening

Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor ons beleid t.a.v. het thema?
• Grote opgaven in een beperkte ruimte. Energietransitie, 

klimaatadaptatie en de landbouwtransitie moeten worden 
verankerd in de lokale ruimtelijke ordening; 

• Gezondheid en het sociaal domein meer laten samen-
komen met het ruimtelijke beleid.

Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor ons beleid 
t.a.v. het thema en welke doorkijk naar 2022-2026 zien wij 
hierbij?
• Het opstellen van de Omgevingsvisie Weert en hierop 

inspelen met sectoraal beleid.

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programmaonderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
• De koppeling met andere programma’s wordt steeds 

belangrijker, niet alleen met het sociale domein maar 
ook binnen het ruimtelijke domein de opgaven integraler 
oppakken.

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen zijn 
op ons beleid t.a.v. het thema en wat zijn onze aanbevelingen 
hierbij?
• Voor de bouw van woningen zijn we mede afhankelijk 

van het tempo vanuit de markt. Macro-economische 
ontwikkelingen zijn van invloed op de woningmarkt. 
De bouwkosten zijn verder gestegen. De betaalbaarheid 
staat verder onder druk. De bouw wordt geconfronteerd 
met een tekort aan personeel en lange levertijden van de 
materialen. Ook de nutsbedrijven geven lange wachttijden 
aan; 

• We bereiden ons voor op de Omgevingswet. De datum 
van inwerkingtreding is echter nog niet definitief.  



Organisatie

Waar we inzetten op doelmatigheidswinst door middel 
van verdergaande digitalisering, zijn aan de andere kant 
investeringen noodzakelijk. Investeringen om te kunnen 
voldoen aan de maatschappelijke opgaven, de ambities van 
een nieuw bestuur zoals gezegd in een situatie van een zeer 
gespannen arbeidsmarkt. Kwalitatief goede medewerkers 
moeten als gevolg van onze grote vervangingsvraag geworven 
worden en bestaande medewerkers moeten duurzaam 
inzetbaar blijven. Alleen zo is er ruimte om wendbaar en 
adaptief te kunnen zijn ook naar de toekomst toe. 

Dat vraagt van ons dat we nieuwe vaardigheden leren en snel 
kunnen veranderen wat betreft organisatie en samenwerking. 
We zullen creatief moeten zijn met de inzet van onze 
medewerkers. Het vereist faciliteiten (tijd, middelen) om dit 
mogelijk te maken. Tijd en middelen staan echter onder druk 
door uitvoering van een breder wordend takenpakket.

De organisatievisie ‘Met hoofd en hart voor Weert’ geeft richting 
aan de ontwikkeling van de organisatie met als belangrijkste 
factor de ontwikkeling van de medewerkers. De strategische 
visie ‘Verwonder je in de groene thuishaven Weert’ geeft de 
inhoudelijke koers voor Weert aan. De organisatievisie geeft 
antwoord op de vraag ‘welke organisatie is nodig om deze 
visie te verwezenlijken?’. Uitgangspunt van de organisatievisie 
is dat organisatieontwikkeling geen traject of programma is, 
maar voortdurend noodzakelijk blijft, omdat de omgeving blijft 
veranderen. 

De organisatievisie is verder uitgewerkt of krijgt verdere 
uitwerking in organisatie brede thema’s als  dienstverlening, 
participatie, HRM-instrumenten , informatie en communicatie. 

Waar sturen we de komende periode op in onze bedrijfs-
voering?
• Goed werkgeverschap waarbij medewerkers 

centraal staan. Ook employer branding en arbeids-
marktcommunicatie zijn belangrijk. Enerzijds om 
positie te hebben binnen een krappe arbeidsmarkt. 
Anderzijds om medewerkers te binden & te boeien.  
Het gaat hierbij dus zowel om de interne als om de externe 
arbeidsmarkt;  

• Volle aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers. Door hier extra op in te zetten wordt de 
kwaliteit van het personeel verhoogd. Opleiden en trainen 
van vaardigheden om aan te blijven sluiten bij de vraag 
en verwachting van de buitenwereld. Zie bijgevoegde 
illustratie van de benodigde vaardigheden van (overheids) 
medewerkers in de 21e eeuw;

• Behalen taakstelling van € 1.115.000,- (€ 615.000,- 
knelpuntenbudget en € 500.000,- doelmatigheids taak-
stelling) op kwantiteit medewerkers door pro actief 
sturen op uitstroom in combinatie met doelmatigheid 
en/of automatisering van proces-sen. Het gaat om een 
flinke financiële taakstelling en ten opzichte van de totale 
loonsom van 30,3 miljoen euro; 

• Blijven verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners 
en andere klanten. Het nieuwe dienstverleningsconcept 
wordt gefaseerd uitgerold. Het dienstverleningsconcept is 
basis voor de uitwerking van de digitale dienstverlening. 
Ook inzet op meer data gedreven werken; 

• Kwaliteit, digitale duurzaamheid en digitale toegankelijk-
heid van informatie; 

• Privacy en security van informatie en specifiek persoons-
gegevens;

• Hybride werken verder inrichten en faciliteren, zowel in 
huisvesting, technologie, gedrag en bindingsactiviteiten;

• Omdat de technologie zich snel ontwikkelt en de interne, 
alsook de externe vraag op digitale ondersteuning 
toeneemt, zet de gemeente Weert in op (digitale) innovatie;

• Externe communicatie richt zich op meer integrale, 
strategische communicatie vanuit (raads-/coalitie)
programma en organisatiedoelen om meer gericht en 
effectief te communiceren en te werken aan imago 
gemeente waarbij de waarden van de strategische visie tot 
leven komen;

• Bij participatie en in- en externe communicatie worden 
de gemeenschappelijke waarden van de doelgroepen 
inzichtelijk gemaakt om hierop in te spelen in de 
mate van participatie en inzet van communicatie. 
 
 
 

De komende jaren krijgen we als gemeente te maken met grote 
maatschappelijke opgaven. Dit vraagt veel van ons als organisatie en 
doet een enorm appel op onze (toekomstige) medewerkers. In een tijd 
waarbij de arbeidsmarkt zeer krap is en nog krapper wordt, is zowel  het 
vinden als behouden van kwalitatief goed personeel misschien wel onze 
grootste uitdaging. We zullen meer en meer te maken krijgen met de 
vraag: kunnen we dit wel waarmaken? Hebben we wel voldoende en 
geschikte mensen?
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Welke trends en ontwikkelingen (lokaal en nationaal) zijn 
relevant voor het beleid van bedrijfsvoering?
• De participatie samenleving, digitalisering en (nieuwe) 

wetgeving (o.a. Omgevingswet, Archiefwet, Wet Open 
Overheid, Wet digitale toegankelijkheid) zijn van invloed 
op de gewenste competenties/vaardigheden van onze 
medewerkers;

• De krapte op de arbeidsmarkt blijft groeien;
• De gemeentelijke organisatie bestaat nu voor zo’n 70% 

uit ‘kernfuncties’ oftewel functies waarvoor specialistische 
kennis en vaardigheden nodig zijn en waarvan andere 
functies afhankelijk zijn. Het percentage kernfuncties 
neemt de komende jaren toe. 46% van deze functies zijn 
nu al lastig vervangbaar in de huidige arbeidsmarkt; 

• De verwachte pensioen uitstroom is komende jaren 
een derde van de totale uitstroom van gemiddeld 38 
personen per jaar; 73% van deze AOW uitstroom betreft 
kernfuncties;

• Hybride werken is door Covid-19 in een stroomversnel-
ling terecht gekomen;

• De samenleving van Weert wordt steeds meer divers en 
dit zorgt voor verdeelde waarden en meer polarisering. 
Dit maakt het steeds moeilijker het met elkaar eens te 
worden op thema’s/onderwerpen. Om Weert verder 
te ontwikkelen, is het nodig overeenstemming/ gelijke 
belangen bij de betrokkenen te vinden om vooruit te 
komen; 

• Technologie ontwikkelt zich razendsnel. Er is steeds 
meer real-timecontact en communicatie. Dit heeft ook 
schaduwkanten, zoals misbruik persoonsgegevens, 
afhankelijkheid van dominante partijen, nepnieuws 
en een onuitputtelijke stroom aan informatie. Dit 
brengt onzekerheid over de betrouwbaarheid van de 
nieuwsvoorziening bij de ontvanger en onzekerheid bij 
de zender of de boodschap/ het nieuws wordt ontvangen. 

 

In welke mate zijn deze trends en ontwikkelingen mede van 
invloed op het beleid van andere programma onderdelen en 
hoe is die koppeling gemaakt?
Bedrijfsvoering en organisatie brede thema’s raken 
iedereen in de organisatie. Het is de olie van de motor. De 
grote (maatschappelijke) opgaven, zoals Omgevingswet, 
digitalisering, hybride werken, energietransitie en participatie 
maatschappij, vragen om meer interdisciplinaire samenwerking, 
zowel tussen bedrijfsvoeringsdisciplines onderling als met de 
inhoudelijke vakafdelingen. 

Welke kansen en risico’s zien we die van invloed kunnen 
zijn op ons beleid t.a.v. bedrijfsvoering en wat zijn onze 
aanbevelingen hierbij?
Om de genoemde uitdagingen aan te kunnen en daarmee 
een aantrekkelijke werkgever te zijn en een kwalitatief en 
kwantitatief (in relatie tot de maatschappelijke opgaven 
en ambities) op orde zijnde organisatie, zijn investeringen 
noodzakelijk.  
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Bijlagen

10.1. Verdieping trends en ontwikkelingen

Met de strategische visie voor Weert willen we systematisch 
inspelen op toekomstige veranderingen die de komende 10 jaar 
op Weert en de regio kunnen afkomen. De wereld staat niet 
stil, er komen bovendien heel wat ontwikkelingen op Weert af: 
demografische, sociaal-culturele, economische, ecologische en 
technologische veranderingen. Deze brengen kansen met zich 
mee en helaas ook bedreigingen. In een toekomstbestendige 
visie geef je aan hoe je op deze veranderingen gaat anticiperen. 
Hier schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen die zijn 
meegewogen in het ontwerp van de visie. Deze ontwikkelingen 
zijn voor een groot deel zeker geen ver-van-mijn-bed show. 
Er wordt voor een deel al op deze ontwikkelingen in Weert 
geanticipeerd, kansen worden aangegrepen, bedreigingen 
worden zo goed als mogelijk tegengegaan. Oftewel, de 
toekomst is al een stukje onder ons in Weert. 

10.1.1. Demografie 
De komende 10 jaar zal de vergrijzing doorzetten, niet alleen 
in Weert maar in heel Nederland. Mensen leven langer, 
geboortecijfers zijn laag, dus we zouden tegen 2030 wel met 
een dubbele vergrijzing te maken kunnen krijgen. Dit heeft 
meerdere gevolgen. Sommige ouderen zijn langer fit en doen 
langer actief mee in de samenleving. Tegelijkertijd hebben 
ouderen mogelijk meer en langer zorg nodig in de toekomst 
en zal er dus mogelijk ook vaker en uitgebreider een beroep 
op zorg-(gerelateerde) voorzieningen gedaan worden. Ook 
zal er voor deze groep voldoende (en betaalbare) huisvesting 
nodig zijn. Ook raakt het vraagstuk van de vergrijzing aan de 
dynamiek op de arbeidsmarkt, voorzieningen in algemene zin. 
Gelet op de huidige leeftijdsopbouw van de Weerter bevolking 
verdient het vraagstuk van de vergrijzing veel aandacht. De 
Nederlandse samenleving wordt meer en meer een smeltkroes 
van mensen van verschillende afkomst, mede gevoed door 
migratiestromen (waaronder ook die van arbeidsmigranten en 
kenniswerkers). Dit geldt ook voor Weert. Gelet op de dynamiek 
in de regio (zie bijvoorbeeld de demografische druk in 
Eindhoven) is dit een punt van aandacht. De verwachting is dat 
als er een toenemende woningnood in bijvoorbeeld Eindhoven 
optreedt (nu reeds het geval), mensen noodgedwongen naar 
omliggende gemeenten als Weert zullen trekken. Weert heeft 
heel wat pluspunten en zou dus nieuwe jonge mensen kunnen 
aantrekken (ook gelet op huidige inbreidingsplannen). Ook 
heeft de gemeente de ambitie om ruimte te maken voor de groei 
van het aantal inwoners. Dit alles zal gevolgen hebben voor 
de bevolkingssamenstelling van Weert; die wordt wellicht een 
stuk meer divers en mogelijk ook relatief jonger. Ook nieuwe 
vormen van huishoudens (nieuw samengestelde gezinnen, 
multi-generationele huishoudens, co-housinggroepen etc.) 
zullen net als elders sterker vertegenwoordigd zijn in Weert. 

10.1.2. Wonen
De samenstelling van de bevolking wijzigt. Dit wordt  
veroorzaakt door een verdere vergrijzing. Doordat er minder 
kinderen geboren worden neemt het aantal jongeren relatief 
af. Dit heeft effect op de samenstelling van huishoudens. Het 
aantal 1-persoonshuishoudens neemt het meest toe, gevolgd 

door het aantal 2-persoons huishoudens. Het aantal 3- en meer 
persoons huishoudens blijft relatief stabiel of neemt iets af.
 

Figuur: Ontwikkeling huishoudens naar grootte, bron Etil 2020

Vanwege de (dubbele) vergrijzing neemt het aantal kwetsbare 
inwoners toe. Dit heeft gevolgen voor de behoefte aan wonen 
met zorg. De toename van het aantal 1-persoons huishoudens 
heeft daarnaast tot gevolg dat het risico op vereenzaming 
verder toeneemt. 

Figuur: Ontwikkeling huishoudens naar leeftijd, bron Etil 2020
 
Vanwege de verdere gezinsverdunning, het positieve 
migratiesaldo, de grotere groei van het aantal huishoudens 
en het later inzetten van de krimp neemt de kwantitatieve 
woningbehoefte toe. 

In de onderstaande figuur is duidelijk te zien dat opeen-
volgende prognoses naar boven bijgesteld worden. De 
Structuurvisie Weert 2025 is gebaseerd op de prognose Etil 
2013. De groei van het aantal huishoudens heeft gevolgen 
voor de woningbehoefte. Ten opzichte van 2013 is de 
geprognosticeerde top van het aantal huishoudens verschoven 
van 2027 naar 2038 en groeit het aantal huishoudens vanaf 1-1-
2014 met 2.564. Vanaf 1-1-2022 groeit het aantal huishoudens 
met 1.236 tot de top in 2038. Dit heeft direct gevolgen voor de 
woningvoorraadbehoefte. 

46

W
ee

rt
 in

 B
ee

ld
 2

02
2-

20
26

10



Figuur: prognose groei aantal huishoudens versus werkelijke 
groei, bron Etil 2021

De planvoorraad voor woningen in Weert bedraagt 1.745 
woningen per 1-1-2022. Dit is exclusief enkele grotere nieuwe 
ontwikkelingen/ opgaven, zoals Beekstraatkwartier en  locatie 
Sint Jans Gasthuis. Dit betekent dat er in potentie voldoende 
locaties beschikbaar zijn om in de woningbehoefte te voorzien 
en om daarnaast een ambitie ten aanzien van woningbouw 
te formuleren om nieuwe inwoners aan Weert te binden. Als 
we bijvoorbeeld kijken naar de regio Eindhoven ligt daar een 
enorme opgave voor woningbouw. Tot 2040 zullen daar zo’n 
62.000 woningen moeten worden gebouwd. Weert zou bij 
kunnen dragen aan deze opgave. 

Woningbehoefteonderzoek
Uit het in 2018 gehouden woningbehoefteonderzoek blijkt 
dat er nog een kwantitatieve en kwalitatieve opgave is. Deze 
bestaat vooral uit appartementen met lift, zowel in de koop- 
als in de huursector, grondgebonden levensloopbestendige 
woningen, zowel in de huur- als in de koopsector en vrijstaande 
koopwoningen. Bij een ontspannen woningmarkt, zal het 
eerst uitval ontstaan bij portiek etage woningen zonder lift in 
de huursector, rij- en hoekwoningen, zowel in de koop- als 
in de huursector en bij 2^1 kap woningen in de koopsector. 
De kwalitatieve woningbehoefte wordt grotendeels bepaald 
door het aantal ouderen (65+), dat nog zal toenemen. Het 
aantal jongeren en midden huishoudens zal afnemen. 
Met nieuwbouwplannen kan specifiek op de kwalitatieve 
woningbehoefte ingespeeld worden, ook als er kwantitatief 
voldoende woningen zijn. Dit speelt met name in de kleine 
kernen. 

De woningvoorraad in Weert bestaat voor 65% uit woningen 
die voor 1985 gebouwd zijn. Over het algemeen zijn 
deze woningen slecht geïsoleerd. Hier ligt een enorme 
verduurzamingsopgave.

10.1.3. Sociaal-cultureel
Hadden we jaren geleden nog een verzuilde samenleving, 
vandaag zien we dat er nieuwe netwerken ontstaan en mensen 
niet van één maar van meerdere netwerken ‘lid’ zijn, vaak 
overigens nog voor een kortere of bepaalde duur. Die dynamiek 
zal in de toekomst niet anders zijn. Er is al veel netwerking in 
Weert, mensen nemen gemakkelijk samen initiatief om dingen 
te doen. Voor wie - ook de overheid - mensen wil mobiliseren 
om in actie te komen, kan het inzetten van deze netwerken 
zeker behulpzaam zijn, ook naar de toekomst toe. Mensen 
organiseren zich bovendien ook mede dankzij ICT sneller, 
gemakkelijker en ook anders. Helaas is ook zichtbaar dat er 

tegelijkertijd nieuwe scheidslijnen in de samenleving ontstaan, 
op vlak van sociaaleconomische status, maar ook bijvoorbeeld 
op basis van de digitale geletterdheid van mensen. Mensen 
leven op verschillende snelheden. Niet iedereen komt 
makkelijk mee. Velen onder hen krijgen te maken met een 
toenemend gevoel van eenzaamheid. Door al die scheidslijnen 
zien we ook dat de contrasten groter worden en er helaas ook 
meer polarisatie tussen groepen kan ontstaan. In sommige 
gevallen kan dat ook escalerend werken, met veel sociale en 
politieke onrust tot gevolg. Kennisgebrek, het onvermogen 
om de snelheid en complexiteit van de samenleving en haar 
uitdagingen voldoende goed te doorgronden of bij te benen, 
zet in toenemende mate wetenschap en waarheid onder druk, 
waardoor de vatbaarheid voor nieuwe pseudo-waarheden 
wordt vergroot. In Weert is er altijd veel oog voor de medemens 
geweest en is er sprake van een sterk sociaal weefsel. Belangrijk 
is deze kracht de komende jaren te behouden, te behoeden en 
te versterken. Verder zien we dat (een groep) mensen (en ook 
organisaties en bedrijven) in toenemende mate oog hebben voor 
de gezondheid van mensen. Dan gaat het niet alleen over het 
fysieke welzijn maar ook de mentale gezondheid. Mensen zijn 
kritischer op voeding, hebben behoefte aan sportvoorzieningen 
(binnen en buiten), rust en bezinning, zich opnieuw opladen 
etc. Echter, die aandacht voor gezondheid hebben zeker niet 
alle Weertenaren. Tegelijkertijd nemen bij anderen ook de 
levensstijlziektes toe. Dus ook scheidslijnen tussen gezonde 
en minder gezonde mensen worden zichtbaarder. In de zorg 
zelf zien we tegelijkertijd een kanteling naar meer preventieve 
zorg: voorkomen dat je fysiek of mentaal ziek wordt, zodat 
je bovendien ook maatschappelijke kosten uitspaart. Al deze 
gezondheid gerelateerde patronen leiden tot behoeften, ook 
van Weertenaren, op weg naar 2030. Denk aan behoeften op 
het vlak van (preventieve) zorg, sport, ontspanning, werkplek, 
voorlichting richting kinderen, etc. 

10.1.4. Maatschappelijke voorzieningen
De toekomstbestendigheid van maatschappelijke accommo-
daties (waaronder buurthuizen) staat onder druk. De ex-
ploitaties zijn overwegend verliesgevend, de vraag daalt en 
verandert en het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. 

Om maatschappelijke accommodaties toekomstbestendig en 
betaalbaar te houden is een herijking van de maatschappelijke 
voorzieningenstructuur noodzakelijk. Clustering van functies 
en optimalisatie van gebruik van accommodaties zijn 
belangrijke aandachtspunten bij de herijking. Niet het in stand 
houden van gebouwen, maar het huisvesten van functies is 
leidend. Hierbij wordt ook de inzet van niet gemeentelijke 
gebouwen betrokken. 

Er is een toenemende waardering voor erfgoed en de beleving 
daarvan, zowel in de dorpskernen als in de binnenstad. 

De basisscholen kennen qua grootte uitersten, kleine scholen 
hebben steeds minder bestaansrecht bij aanbod van goed 
onderwijs. Op andere scholen worden kinderen doorverwezen 
omdat de maximale capaciteit bereikt is. Ouders kiezen niet 
automatisch meer voor een school in de buurt, dit maakt 
prognoses moeilijker toepasbaar. In algemene zin is er een 
overschot aan lokalen. Voor wat betreft het voortgezet onderwijs 
wordt gestreefd naar één onderwijscampus op termijn, mede 
gelet op het overschot aan lokalen en de ouderdom van 
sommige scholen. 

Met de scholen wordt een onderzoek uitgevoerd om te komen 
tot meer buitensporten. Er is behoefte aan schaalvergroting 
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bij de voetbal- en tennissport om de verenigingen gezond te 
houden.

10.1.5. Natuur en milieu 
Bij groeiende groepen en bedrijven in de samenleving 
neemt het milieubewustzijn toe, getuige onder meer de 
deelname van jong en oud aan klimaatmarsen, de opkomst 
van deelsystemen en het aanschaffen van zonnepanelen. 
Mensen gaan bewuster om met voeding, energie, transport, 
bouwen, verbouwen en inrichten van hun woning. Deze 
tendens kan ook geprojecteerd worden op de verduurzaming 
die gaande is. Verduurzaming gaat overigens niet alleen over 
milieubewustzijn maar ook over het sociale bewustzijn. Er zijn 
diverse stimulerende maatregelen voor mensen om duurzaam 
te kopen. De vrees bij sommigen is echter dat afhankelijk van 
het type maatregelen deze ook een verdere tweedeling in 
de samenleving in de hand zouden kunnen werken. Ze zijn 
niet voor iedereen toegankelijk, economisch of technisch 
haalbaar. Brede bereikbaarheid van duurzame energie vraagt 
daarom extra aandacht. Informatie op dit vlak objectiveren 
en ontsluiten is van essentieel belang. Mensen waarderen in 
toenemende mate de natuur. Zeker in Covid19-tijd hebben we 
met z’n allen de natuur herontdekt. Natuur is meer dan enkel 
groen, het is ook biodiversiteit (soortenrijkdom flora en fauna) 
en de kwaliteit van ecosystemen (combinatie van en interacties 
tussen soorten). Door niet alleen het buitengebied maar juist 
ook het verstedelijkt gebied van Weert op een slimme manier 
groener in te richten krijg je een natuur inclusieve stad. Natuur 
gebruik je dan als ordenend principe. Groen dient immers 
meerdere doelen. Het heeft een positieve invloed op onze 
mentale en fysieke gezondheid (en bespaart dus ook kosten 
in de zorg), het helpt bij het ‘klimaatproof’ (klimaat adaptief) 
maken van onze leefomgeving (zeker versteende oppervlakten 
vragen hierom). Groen stimuleert ontmoeting en bevordert 
de sociale cohesie. Het versterkt bovendien het imago en 
de aantrekkelijkheid van steden. Dit zijn meerwaarden van 
groen die inmiddels ook door experts zijn onderbouwd. We 
zien nu om ons heen dat grotere steden op natuur inclusieve 
inrichting inzetten. Met de huidige troeven (ook op vlak van 
biodiversiteit) zou Weert ook op deze kar kunnen springen, 
wat haar zeer aantrekkelijk zou kunnen maken in de regio. Om 
de opwarming van de aarde een halt toe te roepen zijn veel 
steden en gemeenten - naast het werken aan vergroening en 
versterking van hun ecosystemen - bezig met het heroverwegen 
van de eigen energiehuishouding. Er is grote behoefte aan 
hernieuwbare energiebronnen (zoals bijvoorbeeld wind, 
zon en geothermie) en opslagcapaciteit. Ook wordt er hard 
gewerkt aan het aanpassen van de energievraag en dus ook het 
economische landschap verandert.

10.1.6. Leefomgeving
De fysieke ruimte blijft qua oppervlakte in de toekomst zo 
goed als gelijk. Er ligt een meervoudige problematiek van 
stikstofdepositie, uitstoot van broeikasgassen, watertekorten 
en overschotten en biodiversiteitsverlies met daarnaast een 
toenemende ruimtevraag vanuit stedelijke ontwikkeling. Dit 
vraagt sturing om te voorkomen dat deze ontwikkelingen 
niet tot blijvende aantasting van de leefomgeving leiden. Alle 
ruimte is bestemd. Er is dus herbestemming van grond en 
meervoudig ruimtegebruik nodig om te kunnen voldoen aan 
de ruimtevraag voor natuur, verstedelijking, klimaatadaptatie 
en de energietransitie. 

Het is echter vanuit milieudoelen en -restricties niet altijd 
mogelijk om functies te combineren. De voortgaande, deels 
autonome afname van het areaal aan landbouwgrond biedt 

onvoldoende ruimte om aan alle ruimtevraag te voldoen. 
Kringlooplandbouw bijvoorbeeld biedt mogelijkheden om 
landbouw te combineren met waterbeheer, bos-, natuur- en 
landschapsbeheer en andere ecosysteemdiensten en kan 
daarmee bijdragen aan meerdere grote nationale opgaven. 
Tegelijkertijd kan de ruimtedruk in het landelijk gebied leiden 
tot schaarste aan goede gronden en daarmee belemmeringen 
opwerpen voor kringlooplandbouw. 

Bij een verdere afname van het landbouwareaal moet dan op 
andere manieren worden voorzien in ecosysteemdiensten om 
het productievermogen en de biodiversiteit overeind te houden. 
Deze gezamenlijke opgaven maken regie op ruimtelijke 
ontwikkeling noodzakelijk. Het intensieve ruimtegebruik van 
het landschap heeft de draagkracht ervan onder druk gezet en 
de waardering van de leefomgeving lijdt daaronder. Het areaal 
landbouwgrond neemt volgens prognoses verder af. Naarmate 
de klimaat- en milieudoelen stringenter worden gesteld 
is die afname groter, omdat grond uit landbouwproductie 
moet worden genomen ten bate van bos en nieuwe natuur. 
Daarnaast is er veel ruimte nodig voor de oplossing van het 
energievraagstuk. 

Iedereen beleeft het platteland en de natuur op zijn eigen 
manier. De toenemende waardering voor het landschap, 
de vraag naar routegerichte recreatievormen om daarvan te 
kunnen genieten, maken dat er nog kansen liggen rondom 
dit thema. De economische bijdrage van natuur aan recreatie 
en toerisme en andersom, kan nog beter worden benut. Door 
beter gebruik te maken van het natuurlijk kapitaal en nieuwe 
verdienmodellen te ontwikkelen, ontstaan er kansen voor 
natuurbehoud en herstel die gepaard gaan met economische 
ontwikkeling.

Door de rationalisatie van de landbouw is de kennis en kunde 
over landschapsbeheer vrijwel volledig verdwenen bij de 
agrariërs die vanouds het landschap onderhouden hebben. Er is 
een toenemende trend dat agrariërs, al dan niet georganiseerd, 
de taak in het landschaps- en natuurbeheer weer willen 
oppakken.

Tussen 1990 en 2018 ging de karakteristieke fauna van het 
stedelijk- en agrarische gebied erop achteruit in aantallen, 
met gemiddeld bijna 50%. Het betreft hier de broedvogels 
en dagvlinders van de stad. De verwachting is dat als er geen 
maatregelen worden genomen dit verder daalt. Om de doelen 
voor natuur en biodiversiteit te bereiken, moet daarnaast 
buiten de natuurgebieden – dus op landbouwgrond en in 
de stad – worden gewerkt aan biodiversiteitsherstel. Natuur 
inclusief bouwen en ontwikkelen moeten daarvoor de norm 
worden, evenals natuur-inclusieve landbouw. Om planten- 
en diersoorten in staat te stellen om op lange termijn te 
overleven, zijn vanuit ruimtelijk oogpunt drie zaken essentieel: 
het behoud van voldoende grote leef(natuur)gebieden, 
de mogelijkheden om zich te kunnen verplaatsen tussen 
leefgebieden en de natuurlijke kwaliteit van het leefgebied. De 
ruimtelijke condities zijn niet goed als leefgebieden te klein 
zijn of te veel versnipperd liggen of als agrarische gebieden te 
natuuronvriendelijk zijn. 

10.1.7. Gezondheid
Gezondheid is een ‘nieuw’ thema binnen de fysieke 
leefomgeving. In Weert benaderen we gezondheid vanuit het 
gedachtegoed Positieve Gezondheid. Gezondheid gaat over 
veel meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat over geluk, 
veiligheid, veerkracht, over meedoen in de maatschappij, 
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betekenisvol werk doen of andere activiteiten en over de 
omgeving waarin je leeft. Vanuit het lokaal gezondheidsbeleid 
streven we naar drie ambities: gezond opgroeien, gezond ouder 
worden en gezonde omgeving. De fysieke en sociale omgeving 
raken steeds meer met elkaar verweven. Een gezonde fysieke 
omgeving kan bijvoorbeeld bijdragen aan vermindering van 
eenzaamheid en overgewicht. Een ongezonde omgeving kan 
een bron van ziektelast zijn. 

Luchtkwaliteit
Anno 2021 leidt een aantal milieuaspecten tot aantasting of 
overlast, met name fijnstof, geluid en stikstof. Luchtkwaliteit is 
een milieuaspect dat nadrukkelijk in de aandacht staat. Door 
een afnemende agrarische sector, een toename van elektrische 
mobiliteit en meer thuiswerken neemt de geurbelasting en de 
hoeveelheid fijnstof langzaam af.

Groene netwerken
Voor de relatie mens-natuur zijn groene netwerken in en 
buiten de stad essentieel. De coronacrisis heeft ons erop 
gewezen dat de natuur mondiaal zozeer onder druk staat dat 
de risico’s toenemen dat zoönosen (infectieziekte die van een 
dier op mens kan overgaan) zoals Covid19 vaker voorkomen 
en ons leven daadwerkelijk ontwrichten. Corona lijkt het besef 
te hebben versterkt dat een gezonde directe leefomgeving van 
grote betekenis is: het buitengebied is juist nu belangrijk als 
recreatie-omgeving.

10.1.8. Economie
Heel wat sectoren (landbouw, industrie, mobiliteit etc.) denken 
na over hun continuïteit en de noodzaak van verduurzaming 
van hun bedrijfsvoering. Grondstoffen raken op, bodem-, 
lucht- en waterkwaliteit mogen niet verder achteruitgaan, 
de soortenrijkdom (biodiversiteit) verdient aandacht en 
verbetering, ook de ruimtelijke kwaliteit mag niet verder onder 
druk komen te staan. In het licht van deze talrijke en complexe 
uitdagingen gaan stemmen op om meer zelfvoorzienend te 
worden, om niet té afhankelijk te worden van internationale 
spelers. Al met al zien we, mede aangemoedigd door de (inter-)
nationale overheid dat er een kanteling richting een meer 
duurzame economie gaande is. 

Vergrijzing en ontgroening zijn demografische trends die niet 
meer weg te denken zijn uit onze maatschappij. De prognose 
is dat de potentiële beroepsbevolking in de Keyport-regio 
tot 2030 zover afneemt dat zelfs aan de vervangingsvraag 
(ca. 17.000 fte) niet kan worden voldaan. Dit leidt tot een 
toenemende vraag naar internationale werknemers.

We gaan van een lineaire naar een circulaire economie. Door 
het sluiten van grondstofketens is er in de toekomst geen afval 
meer, maar worden er alleen nog natuurlijke en gezonde 
materialen gebruikt die weer opnieuw kunnen worden 
toegepast (liefst hoogwaardig). De landelijke doelstelling is dat 
heel Nederland in 2050 volledig circulair moet zijn. Er ontstaat 
ook een nieuwe economie rondom duurzaamheid en energie 
die bedrijven kansen biedt.

Digitalisering, automatisering en robotisering zorgen voor 
een ‘vierde industriële revolutie’ (zgn. smart industry). 
De transitierichting “smart industry” vraagt om nieuwe 
vaardigheden en aanvullende scholing (techniek, IT, data, 
design) van de beroepsbevolking.

Daarnaast zorgen ook maatschappelijke opgaven (klimaat, 
energie, circulaire economie) er voor dat bedrijven hun interne 

processen veranderen en andere vormen van samenwerking 
(open innovatie) relevant worden. De economische structuur 
verandert steeds meer in een netwerkeconomie. Samenwerking, 
diversiteit en kennisuitwisseling zijn daarbij steeds belangrijker 
om innovatie te creëren. 

Op de kantorenmarkt is er een toenemend belang van well-
working en well-being (goed leefklimaat voor werknemers 
en nabijheid van openbaar vervoer) en een sterke groei van 
flexibele kantoorconcepten (denk aan Perron 8, de Verbinderij 
en Cwartier). Als gevolg van de coronacrisis wordt er veel thuis 
gewerkt, naar verwachting zet dit ook in de toekomst door. 

Het winkelaanbod in de Weerter binnenstad staat onder druk. 
Het traditionele winkelen verandert door de verdere toename 
van het internet winkelen. Bezoekers komen niet meer puur 
voor het winkelen naar de binnenstad, maar om de beleving. 
Ook de vergrijzing heeft invloed op het koopgedrag: oudere 
bezoekers besteden minder dan groepen in de opbouwfase 
van hun leven (meubels, kleding, sport etc.). De behoefte aan 
fysieke winkels neemt af, de leegstand is met 19% aanzienlijk. 

De verandering van het consumentengedrag en de 
technologische en demografische ontwikkelingen leiden tot 
een verandering van binnenstedelijke functies. Detailhandel 
wordt steeds meer aangevuld met horeca, cultuur en leisure. 
In de binnenstad treedt spanning op tussen de wens voor 
een bruisend centrum en de toename van woonfuncties 
door transformatie van leegstaande panden. Geluid bij 
horeca(terrassen) en evenementen zijn zaken die horen bij 
een bruisend centrum, maar kunnen overlast veroorzaken voor 
(toekomstige) bewoners.

In de land- en tuinbouw is sprake van kostenverlaging en 
schaalvergroting die tot druk op de leefomgeving leiden. 
Dit gaat ten koste van biodiversiteit, het milieu, kwaliteit 
van drinkwater en de aantrekkelijkheid van het landschap. 
Door de verstedelijking en de afname van de agrarische 
beroepsbevolking is er een afstand ontstaan tussen boeren en 
burgers. 

Accenten tussen landbouwsectoren verschuiven, zo neemt 
de tuinbouw bijvoorbeeld een steeds belangrijkere plaats in. 
Traditionele landbouwbedrijven zijn steeds vaker genoodzaakt 
om een extra inkomen met nevenactiviteiten te genereren of 
moeten noodgedwongen bij een gebrek aan een opvolger, 
stoppen. De nevenactiviteiten zijn vaak het opzetten van 
alternatieve teelten of activiteiten in andere sectoren, zoals 
paardenhouderij, recreatie en toerisme of transport en opslag. 
De verwachting in Weert is dat circa 130.000 m2 aan agrarische 
bebouwing gaat vrijkomen.

Er is steeds meer aandacht voor duurzame recreatie. Recreatieve 
voorzieningen in de nabijheid van de eigen woning worden 
steeds vaker opgezocht, in de natuur of op het platteland. De 
vergrijzing van de bevolking maakt 65+ers tot een interessante 
doelgroep. Daarnaast is de hang naar authenticiteit groot. We 
zoeken naar ‘echte’ en betekenisvolle ervaringen en producten. 
Hierbij spelen verhalen een belangrijke rol. Daarnaast groeit 
de vraag naar unieke belevingen. Beleving wordt steeds vaker 
aangeboden als (toeristisch) product.  

10.1.9. Arbeidsmarkt
Met 126 vacatures per 100 werklozen is de arbeidsmarkt 
ongekend krap. Werkgevers staan te springen om mensen. 
Historisch lage werkloosheid is goed nieuws, maar kent ook 
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risico’s, namelijk het stilvallen van bedrijvigheid en innovatie. 
Dat kan betekenen dat werkgevers in de techniek en ICT met 
de handen in het haar zitten, omdat ze vacatures niet vervuld 
krijgen. En dat een fietsenwinkel de deuren dicht moet houden 
vanwege een personeelstekort. 

In plaats van te veel werkzoekenden zijn er te weinig 
werkzoekenden. Daarbij heeft ‘corona’ voor een soort 
multiplier gezorgd. Daar waar al krapte was, zijn mensen in 
het afgelopen jaar ook nog in andere beroepen en sectoren 
gaan werken waardoor het in bijna alle branches en sectoren 
zeer moeilijk is om aan nieuw personeel te komen. De krapte 
is overal merkbaar en dat vraagt om aanpassing van het 
zoekgedrag, zowel voor diegenen die werk zoeken, als voor 
diegenen die werknemers zoeken.

Er staan nog te veel mensen langs de kant die eigenlijk 
wel kunnen en willen werken. Er is sprake van onbenut 
arbeidspotentieel. Dat komt deels doordat sommige mensen 
de stap vanuit de uitkering naar werk nog niet durven te zetten, 
bijvoorbeeld vanwege een laag zelfvertrouwen of slechte 
ervaringen in het verleden. Aan de andere kant zijn veel 
vacatures niet geschikt voor mensen die al langere tijd geen 
werk of om andere redenen een afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben. Daarom zijn er kansen om in deze tijden van krapte 
werkzoekenden en werkgevers over de drempel te trekken 
om tóch die stap naar werk te zetten en passende vacatures te 
maken voor de doelgroep.

De komende jaren zal vergrijzing en ontgroening toenemen. 
Volgens het CBS zal de potentiële beroepsbevolking (alle 
personen tussen de 15 en 75 jaar) in Midden-Limburg in 
2030 met ruim 6% afnemen, ten opzichte van 2020. Als de 
arbeidsparticipatie niet verandert zal zich dit ook vertalen in 
een krimp van de beroepsbevolking. Daar komt nog bij dat 
jongeren, gemiddeld genomen, op steeds hogere leeftijd de 
arbeidsmarkt betreden en mensen sinds het verhogen van de 
pensioenleeftijd langer doorwerken. Daardoor vergrijst de 
beroepsbevolking verder.

Naast demografische factoren die in principe alle sectoren 
(in meer of mindere mate) raken, zijn er ook sectorspecifieke 
ontwikkelingen die mogelijk kunnen leiden tot een grotere 
krapte op de arbeidsmarkt. Zo zijn er voor de energietransitie 
enorm veel technisch geschoolde vakmensen nodig waar 
al een (groot) tekort aan is. Denk hierbij aan elektriciens, 
monteurs zonnepanelen, loodgieters, monteurs/installateurs 
gas en water (inclusief warmtepomp), technisch isoleerders, 
en monteurs elektriciteitsnetten. Ook voor het terugdringen 
van het woningtekort zijn veel vakmensen nodig, wederom 
met name in beroepen die nu al te maken hebben met een 
personeelstekort. De bouwsector is bovendien sterk vergrijsd. 
De komende jaren zullen werknemers deze sector verlaten 
doordat ze met pensioen gaan.

10.1.10. Duurzaamheid
Duurzaamheid gaat over de gezonde balans tussen het 
economisch, ecologisch en sociaal functioneren van een bedrijf 
(of een organisatie, een wijk, een samenleving). Organisaties 
communiceren daarover via duurzaamheidsverslaglegging en 
maken transparant hoe ze functioneren. Op Weerter bodem 
zijn er al organisaties heel bewust met duurzaam ondernemen 
bezig. De verwachting is dat deze tendens van verduurzaming 
over een periode van 10 jaar verder zal doorzetten en aan kracht 
zal winnen. Daarbij geholpen door landelijke regelgeving als 
de Klimaatwet en het Klimaatakkoord, die bindende afspraken 

bevatten over de reductie van CO2 -uitstoot in 2050. Los 
van het feit dat we niet anders kunnen - vraagstukken als de 
grondstoffen schaarste en de klimaatverandering dwingen 
ons hiertoe - schept het ook enorme kansen. In Weert zijn 
reeds signalen van deze tendens zichtbaar. Weertenaren 
die duurzaamheidsbewust zijn (en dat bijvoorbeeld ook 
inbrachten tijdens de brede bevraging), bedrijven die met 
knappe duurzame producten, diensten en/of bedrijfsvoering 
bezig zijn en daarnaast de wens en passie uiten om hiermee 
verder te gaan. In het kader van die verduurzaming is 
zichtbaar dat bedrijven meer en meer lokaal en regionaal 
materiaalketens trachten te sluiten. De afvalstof van het ene 
bedrijf is de grondstof voor het andere. Of de restwarmte van 
het ene bedrijf is de warmtebron voor een woonwijk, etc. Dat 
noemen we circulaire economie. De circulaire economie en 
energietransitie liggen daarmee in elkaars verlengde. 

Ook binnen en buiten Weert is deze transitie gaande. Bedrijven 
(maar ook overheden en andere maatschappelijke organisaties) 
werken steeds vaker samen om die kringlopen te sluiten. Dit 
is niet alleen ecologisch, maar ook economisch gezien een 
mooie vorm van waarde creatie. Bovendien levert deze manier 
van regionaal en lokaal werken ook tal van nieuwe banen op 
voor heel wat verschillende profielen en opleidingsniveaus 
(en ook niet-opgeleiden). Deze brede transitie raakt dus ook 
Weert en zal voor de komende jaren heel wat kansen met zich 
meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van de lokale 
ketens voor de landbouw, in de maakindustrie, de opkomst 
van de nieuwe maakindustrie ook in Weert, maar ook de wijze 
waarop we wijken, schoolpleinen, de binnenstad etc. inrichten 
en van activiteiten voorzien. Er is bovendien al aardig wat 
bedrijvigheid die vanuit dit circulaire principe aan de slag is. 
Weert kent ook flink wat landbouwbedrijvigheid. De landbouw 
in algemene zin ziet ook kansen in de mogelijkheden die de 
circulaire transitie schept. Er is toenemende aandacht voor 
lokale productie, waardoor de landbouw mogelijkerwijs ook 
weer meer gaat leven in de Weerter samenleving. Inwoners 
genieten dan van lokale producten (thuis of in een restaurant). Er 
liggen ook kansen voor het combineren van functies (wat voor 
een deel in Weert al gebeurt). Denk daarbij aan woonruimtes, 
werkplekken en het beheren van het landschap, etc. 

Wat de maakindustrie betreft gaat het niet alleen om de 
verduurzaming van de klassieke vorm maar ook de opkomst 
van de nieuwe maakindustrie. Door middel van lasersnijden, 
3D-printen en andere recent in ontwikkeling zijnde 
productietechnologieën verandert de wijze waarop we dingen 
maken, produceren en repareren. Dit kunnen heel eenvoudige 
producten zijn, maar ook complexe systemen of zelfs 
gebouwen. Daar is in de toekomst wellicht meer maatwerk 
dan massaproductie voor nodig. In sommige gevallen kunnen 
ook individuen voor elkaar krijgen waar vroeger hele fabrieken 
nodig waren. Bovendien is de belofte dat deze manier van 
produceren zuiniger is in termen van gebruikte materialen, 
water en energie. 

De manier van werken gaat hoe dan ook veranderen in de 
toekomst. De Covid19-pandemie bracht dit proces reeds in 
versnelling. Het is straks het nieuwe normaal dat bepaalde 
beroepsgroepen minder op kantoor of hun werkplek zullen zijn 
en meer thuis of op co-working plekken in Weert zullen werken. 
Afstanden worden kleiner, niet alleen op de arbeidsmarkt, 
maar ook door het (online) onderwijs. Ook de online-wereld 
zelf zal vernieuwing kennen. Het zal meer zijn dan een online 
vergadering zoals we dat anno 2020 gewend zijn, soms 
uren achter elkaar. Virtual en augmented reality-technologie 

51

W
ee

rt
 in

 B
ee

ld
 2

02
2-

20
26



maken het mogelijk om een vergadering of werkproces te 
organiseren binnen een gedeelde 3D-beleving, alsof het de 
fysieke werkelijkheid betreft. Het hele lichaam, de hele geest 
en identiteit (met alle verschillen) zullen wellicht een grotere 
rol spelen. Ook ligt het in de lijn der verwachting dat heel wat 
mensen meerdere activiteiten (en banen) zullen combineren, 
vanuit een zucht naar flexibiliteit, bredere maatschappelijke 
betrokkenheid, meer zelfbeschikking, etc. Voor sommigen zal 
het een wens zijn, voor anderen zal het misschien niet anders 
kunnen. Ook dat is een mogelijke realiteit waar we oog voor 
dienen te hebben. 

Een veel gehoorde wens van de Weertenaren is een grotere 
verscheidenheid aan winkels in Weert (met name in het 
centrum) aan te treffen. Tegelijkertijd mogen we niet uit het oog 
verliezen dat de Retail sector behoorlijk aan het transformeren 
is (denk aan de toename van online shoppen). De leegstand 
getuigt hiervan en wordt bovendien nog eens versterkt door 
de impact van de Covid19- pandemie. Experts verwachten 
dan ook dat in de toekomst in stedelijke centra netto minder 
winkels aanwezig zullen zijn en centra compacter van karakter 
zullen zijn. Centra krijgen dan wellicht meer de invulling van 
belevingscentra. Handelsruimtes transformeren hierbij naar 
plekken waar je nieuwe diensten en producten kunt beleven 
(maar door levering aan huis krijg je het pas echt in handen). 
Ook zijn er heel wat andere nieuwe formules denkbaar zoals 
nieuwe horecaconcepten, huiskamers voor alle inwoners die 
multifunctioneel van karakter zijn, nieuwe uitgaansformules 
die het centrum op een andere wijze dan in 2020 heel levendig 
kunnen houden, meerdere activiteiten onder één dak. Maar 
niet te vergeten zal veel afhangen van een herwaardering van 
de publieke en semipublieke ruimte. 

10.1.11. Bereikbaarheid
Als compacte stad én als belangrijke vestigingslocatie voor 
bedrijven is de regionale bereikbaarheid belangrijk voor 
de lokale economie en het prettige leefklimaat van Weert. 
Aangezien een groot deel van de uitdagingen en oplossingen 
buiten het grondgebied van Weert ligt, is samenwerking 
met verschillende partijen in de regio van groot belang. Eén 
van die uitdagingen is om te komen tot een energieneutraal 
mobiliteitssysteem. De verwachting is dat we in de toekomst 
een mobiliteitssysteem kennen waarin nog maar weinig 
mensen een eigen voertuig bezitten. Mobiliteit is dan een 
dienst die wordt aangeboden door verschillende aanbieders. 

Corona en de maatregelen die door de overheid zijn getroffen 
hebben een grote invloed op onze mobiliteit: er wordt meer 
gelopen en gefietst, minder met het openbaar vervoer gereisd, 
thuiswerken is de norm voor wie dat kan en vergaderen op 
afstand is eerder regel dan uitzondering. En hoewel het aantal 
voertuigen op de weg in absolute aantallen nog niet eens zo 
sterk is afgenomen, zien we dat de files in deze periode zo 
goed als verdwenen waren. Niemand weet wat zal blijven 
en wat weer snel teruggaat naar het oude. Maar een aantal 
ontwikkelingen die al gaande waren, is mogelijk wel versneld: 
meer thuiswerken, minder reizen in de spits en meer vergaderen 
op afstand. De boodschap dat maatregelen als deze helpen bij 
het bestrijden van files komt in ieder geval beter aan dan een 
aantal jaar geleden. 

10.1.12. Veiligheid
Veiligheid is er in verschillende vormen. Van integrale 
veiligheid tot fysieke veiligheid. Onze samenleving verandert 
voortdurend en steeds sneller. De klassieke criminaliteitsvormen 
laten nog steeds een daling zien, maar verdwijnen niet en 

er komen nieuwe vormen van criminaliteit en overlast bij. 
Criminaliteit digitaliseert en onder- en bovenwereld raken 
op een ongewenste manier aan elkaar verbonden, zowel 
nationaal als internationaal. Maatschappelijke normen 
verschuiven en de rechtsstaat staat onder druk. We moeten ons 
hier constant bewust van zijn en we moeten ons snel kunnen 
aanpassen aan onze omgeving. Integrale veiligheid is het 
concept om complexe, meerduidige veiligheidsvraagstukken 
op een brede, integrale manier te benaderen. Hiervoor is 
samenwerking tussen meerdere disciplines (multidisciplinair) 
en met meerdere partijen noodzakelijk om tot een adequate 
aanpak te komen. Burgers en bedrijven krijgen een steeds 
grotere rol om ook bij te dragen aan veiligheid. In de politiek 
en de samenleving groeit de overtuiging dat burgers, bedrijven, 
instellingen en overheden samen een bijdrage kunnen leveren 
aan de bestrijding van overlast en criminaliteit. 

Integrale veiligheid richt zich op het versterken van de 
weerbaarheid en het voorkomen van slachtofferschap. Fysieke 
veiligheid/omgevingsveiligheid richt zich op het voorkomen 
en omgaan met gevaarlijke situaties, beperken en bestrijden 
van calamiteiten, rampen en crisis. Dit is de taak van de 
veiligheidsregio met als deelnemers de gemeenten, politie, 
brandweer, GHOR en andere hulpdiensten. Hieronder valt ook 
het inrichten van de fysieke leefomgeving. 
 
10.1.13. Andere integrale veranderingen 
Het is meer dan waarschijnlijk dat de regio’s in Europa vanuit 
beleids- en sturingsoogpunt het sterkere niveau kunnen 
worden in de toekomst. Sterker nog: er wordt al op gestuurd. 
Uitgaande van regionale agglomeratiekracht zien we al een 
aantal sterke regio’s om ons heen. Weert ligt in die zin vrij 
strategisch, (eu)regionaal gezien, is goed ontsloten, dus dat 
biedt kansen. Ze heeft bovendien de luxe bij meerdere regio’s 
aansluiting te kunnen vinden, afhankelijk van haar ambities 
(landbouwtransitie, aanhaken op de regionale circulaire 
transitie, bijvoorbeeld in samenwerking met Chemelot etc). 
Op dit moment is Weert al aangehaakt bij diverse regionale 
verbanden zoals bijvoorbeeld Keyport. In de toekomst gaat 
het nog relevanter worden om hierin heel bewuste keuzes 
te maken (die gebaseerd zijn op duidelijk omlijnde Weerter 
ambities). Waar het gaat om innovatie op economisch, maar 
ook op sociaal en ecologisch vlak is er ook toenemende 
behoefte aan ruimte (bijvoorbeeld regelluwe zones). Denk 
hierbij aan nieuwe woonconcepten, natuur inclusieve plekken 
in de binnenstad, het combineren van functies op een plek 
etc. Binnen de huidige wet- en regelgeving kunnen dit soort 
innovaties niet eenvoudig of zelfs helemaal niet worden 
ontwikkeld, vanwege niet passende kaders. 

De behoefte om nieuwe ruimte te creëren voor concepten 
zal toenemen als innovatie op de schaal van Weert en regio 
belangrijker wordt. Dit zou een tendens kunnen zijn waarin 
Weert als kleine stad een groot verschil kan maken. 

Voor de toekomst is de verwachting dat de lokale overheid 
naast bestaande rollen eveneens nieuwe zal krijgen (en andere 
zal moeten loslaten). Zoals aangegeven kan ze mede voorzien 
in die experimenteerruimtes. Maar ook het faciliteren van 
initiatieven uit de samenleving en het inzetten van nieuwe 
vormen van burgerparticipatie zijn activiteiten die de overheid 
op zich kan nemen (wat voor een deel ook al gebeurt, zie 
bijvoorbeeld experimenten als de inzet van het Right-to-
Challenge). Deze tendensen passen binnen de bredere 
ontwikkeling van democratische vernieuwing. Tegelijkertijd 
neemt over het algemeen in Nederland het vertrouwen in 
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de overheid af en is er werk aan de winkel om dat terug te 
winnen of te versterken. Dankzij digitalisering kunnen steden 
slimmer worden. Niet alleen de overheid maar ook andere 
spelers kunnen hiervan gebruik maken om hun dienstverlening 
uit te breiden, aan te scherpen of te versterken. Ter illustratie, 
dankzij de inzet van sensoren in het verkeer of in het riool van 
Weert kunnen we op basis van data bepaalde ontwikkelingen 
voorspellen: waar zijn onveilige verkeerssituaties denkbaar, 
wanneer komt er weer een griepepidemie, of wanneer zien 
we het drugsgebruik in Weert toenemen? Op het vlak van 
mobiliteit wordt ook veel verandering verwacht. Transport zal 
schoner en intelligenter worden. Deelsystemen komen op, 
dus auto’s worden straks niet langer als bezit maar als een 
dienstverlening beschouwd. De fiets (e-bike) zal aan belang 
winnen en de haven zal nog meer functies krijgen. Transport 
wordt ook autonomer (zelfrijdende wagens maar ook andere 

voertuigen, denk aan drones in de lucht of op het water). Al met 
al laat deze tendens een ander licht schijnen over het parkeren 
in de toekomst in Weert. In 2030 zal dit steeds meer voelbaar 
worden, deelsystemen kunnen bijvoorbeeld het beslag op de 
openbare ruimte aanzienlijk verminderen. Transport is meer 
dan autorijden. Ook andere voertuigen zoals de trein, (vracht)
boten, vliegtuigen zullen noodgedwongen duurzamer worden. 
Ter illustratie, elektrische vrachtboten pendelen geruisloos 
tussen de containerhaven in Budel-Dorplein - Weert en de 
haven van Antwerpen. Tot slot mogen de gevolgen van de 
Covid19-pandemie niet ontbreken in dit rijtje. De komende 
jaren zal op sociaal en economisch vlak voelbaar zijn dat we 
een pandemie te boven hebben moeten komen. Het zal zeker 
nog veel inspanning vergen om als samenleving, ook in Weert, 
weer veerkracht op te bouwen en werkwijzen, systemen waar 
nodig opnieuw vorm te geven.  

53

W
ee

rt
 in

 B
ee

ld
 2

02
2-

20
26



54

W
ee

rt
 in

 B
ee

ld
 2

02
2-

20
26

10.2. 10 grootste financiële risico’s (begroting 2022)

Risiconummer: R.R2.8

Proces: Grondexploitatie bedrijventerreinen

Beschrijving risico: Onzekerheid over opbrengsten en kosten 
als gevolg van lange doorlooptijd. 

Categorie: Financieel risico 

Oorzaak risico: De opleving in de bouw zorgt voor een 
opstuwend effect in de kosten voor bouw-en woonrijp maken 
van bouwgrond. Tevens zorgt onzekerheid in afzet voor een 
lange looptijd van grondexploitaties. De markt is echter 
aangetrokken, alleen door de stikstof blijft het risico bestaan.
 
Gevolgen risico: Negatieve invloed op de opbrengsten en  
verhoging van kosten.  
 
I/S: S

Genomen beheersmaatregelen:
• Ten aanzien van de prijsontwikkeling wordt met regelmaat 

de regionale markt onderzocht.
• De gehanteerde prijzen worden daar goed op afgestemd. 

Er is een risicobuffer bouwgrondexploitaties. 

Bedrag: € 4.149.000 

Risiconummer: R.R2.7

Proces: Grondexploitatie woningbouwprojecten

Beschrijving risico: Onzekerheid over opbrengsten en kosten  
als gevolg van de lange doorlooptijd en onzekerheid 
over woningbouw op uitbreidingslocaties in relatie tot de 
marktwerking.

Categorie: Financieel risico

Oorzaak risico: De druk op de woningmarkt zorgt onder meer 
voor een stijging van de kosten voor bouw- en woonrijp maken 
en de bouwkosten. Tevens is de afzetbaarheid van bouwkavels 
op lange termijn moeilijk voorspelbaar. 

Gevolgen risico: Negatieve invloed op de opbrengsten en 
verhoging van kosten.

I/S: S

Genomen beheersmaatregelen: 
• Ten aanzien van de prijsontwikkeling wordt met regelmaat 

de regionale markt onderzocht.
• De gehanteerde prijzen worden daar goed op afgestemd. 

Er is een risicobuffer bouwgrondexploitaties. 

Bedrag: € 3.000.000 
 
 
 
 
 

Risiconummer: R.K5.16

Proces: Privacy

Beschrijving risico: Privacy, datalek: Het in verkeerde handen 
vallen van (privacy) gevoelige informatie/ persoonsgegevens.

Categorie: Juridisch/aansprakelijkheids risico

Oorzaak risico: Menselijke fout, hack, niet-versleutelde info 
versturen, onbeveiligde mail.
 
Gevolgen risico: Het in verkeerde handen 
vallen van tot de persoon herleidbare gegevens, 
bestuurlijke boete (AP), Imagoschade.  
 
I/S: S

Genomen beheersmaatregelen: 
• Autorisaties beperken/ gegevens en toegang beveiligen/ 

bewustheid organisatie Privacy door PT.
• Privacybeleid opgesteld, hierin zit ook een werkwijze om 

schade de reduceren na voorval.  

Bedrag: € 820.000

Risiconummer: R.K2.8

Proces: 3 D breed

Beschrijving risico: Gewenste afname van doorverwijzing van 
de 1e lijn naar de 2e lijn komt nog onvoldoende tot stand.

Categorie: Maatschappelijk risico

Oorzaak risico: Onvoldoende afstemming met en tussen 
aanbieders/ hulpverleners. En te weinig aanbod 1e lijn.
 
Gevolgen risico: Hogere kosten voor de gemeente.
 
I/S: S

Genomen beheersmaatregelen:
• We blijven het stelsel hierop monitoren via kwartaal- en 

jaarrapportages jeugdhulp en Wmo.
• Als gevolg van de nieuwe verwervingssystematiek en 

toegangsprocedure vindt er een extra ‘check’ plaats aan-
gaande de toegang tot de tweede lijn.

• Diverse initiatieven om 1e lijn te versterken (beleid 
algemene voorzieningen, koersdocument preventie, pilots 
behandelteams Jeugd, Weert KAN etc.).

Bedrag: € 750.000
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Risiconummer: R.K2.23

Proces: Jeugdhulp en Wmo

Beschrijving risico: Uitgaven stijgen harder dan waarin de 
begroting rekening mee is gehouden.

Categorie: Financieel risico

Oorzaak risico: In de begroting is rekening gehouden met 
een stabilisatie van het cliëntenaantal. Ook is uitgegaan van 
financiële besparingen vanaf 2023 als gevolg van een nieuwe 
manier van verwerven en transformatie. Deze aannames 
kennen een ruime mate van onzekerheid. 
 
Gevolgen risico: Hogere uitgaven Jeugdhulp en Wmo.
 
I/S: S

Genomen beheersmaatregelen:
• Cliëntenaantallen en uitgaven worden gemonitord zodat 

snel kan worden geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen.
• Investeren in innovatie en transformatie, met een 

kostenbesparend effect.
• Bij nieuwe verwerving worden mogelijkheden kosten-

besparingen zoveel mogelijk benut.
 
Bedrag: € 750.000

Risiconummer: R.K2.23

Proces: Jeugdhulp

Beschrijving risico: Als gevolg van het woonplaatsbeginsel kan 
de gemeente vanaf 2022 financieel verantwoordelijk worden 
voor meer jongeren dan voorheen.

Categorie: Financieel risico

Oorzaak risico: Het woonplaatsbeginsel regelt welke 
gemeente financieel verantwoordelijk is voor de ondersteuning 
aan een jeugdige. Het woonplaatsbeginsel wijzigt met ingang 
van 2022, waardoor er jeugdigen administratief verhuizen 
tussen gemeenten. Het aantal jeugdigen waarvoor de 
gemeente verantwoordelijk is wijzigt, maar in welke mate is 
bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet inzichtelijk. 
De financiële gevolgen zijn dan ook niet in de begroting 
opgenomen. 

Gevolgen risico: Hogere uitgaven Jeugdhulp.

I/S: I

Genomen beheersmaatregelen:
Landelijke prognoses worden gevolgd. Wanneer financiële 
gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze via de reguliere 
planning & controlcyclus verwerkt.

Bedrag: € 600.000 

Risiconummer: R.K2.17

Proces: WMO

Financieel risico door invoering abonnementstarief 2019 
voor  de eigen bijdrage Wmo. Doordat eigen bijdrage niet 
meer afhankelijk is van inkomen ontstaat een hoger beroep 
op  voorzieningen. Het is onzeker of de situatie inmiddels is 
gestabiliseerd of dat cliëntenaantallen verder stijgen.

Categorie: Financieel risico

Oorzaak risico: Wijziging landelijke wet- en regelgeving.

Gevolgen risico: Hogere kosten voor de gemeente.

I/S: S

Genomen beheersmaatregelen:
In de begroting is de toegenomen vraag verwerkt. Er vindt 
frequente monitoring plaats van de ontwikkeling van 
cliëntenaantallen. Verlaging van tarief eigen bijdrage met 10% 
ten opzichte van landelijk tarief is teruggedraaid per 1-1-2020.

Bedrag: € 500.000

Risiconummer: R.K2.18

Proces: Openbaar gebied

Beschrijving risico: In de globale begroting van het Ontwerp
van het herinrichtingsplan Sportpark Boshoven is een 
risicoreservering opgenomen. In Q1 van 2022 wordt een 
voorstel voor besluitvorming voor het herinrichtingsplan 
Sportpark Boshoven aan de gemeenteraad voorgelegd. Na 
positieve besluitvorming volgt de technische uitwerking op 
detail en de aanbestedingsprocedure. De risicoreservering 
wordt daarna bijgesteld.

Categorie: Financieel risico

Oorzaak risico: Toename uitvoeringskosten als gevolg 
van krapte in de markt voor inrichtings en infrastructurele 
bouwwerkzaamheden openbaar gebied.

Gevolgen risico: Hogere kosten voor de gemeente.

I/S: I

Genomen beheersmaatregelen:
Sturen op uitvoering binnen financiële raming.

Bedrag: € 415.000

Risiconummer: R.K2.22

Proces: WMO

Beschrijving risico: Het niet tijdig tot stand komen van nieuwe 
samenwerkingsafspraken beschermd wonen / maatschappelijke 
opvang regio Noord-Limburg over 2022 en verder.

Categorie: Financieel risico
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Oorzaak risico: Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en 
preventie. Met de centrumgemeente worden nieuwe afspraken 
gemaakt over de doordecentralisatie van de  middelen 
vanaf 2022. De voorbereiding van de  besluitvorming heeft 
vertraging opgelopen en is nu voorzien voor december 2022 in 
de 14 gemeenteraden. Tot die tijd is er geen zekerheid over de 
beschikbare middelen voor Weert. In de begroting is daarom 
uitgegaan van voortzetting van de huidige situatie.

Gevolgen risico:
• Mogelijk onvoldoende dekking voor voortzetting 

bestaande subsidierelaties met Zelfregiecentrum Weert  en  
Herstelhuis Midden-Limburg

• Ketenregisseur (0,8 Fte) wordt nu gefinancierd vanuit 
Venlo en heeft vaste aanstelling bij gemeente Weert, 
waarvoor mogelijk dekking wegvalt (bovenformatief)

• Cliënten melden zich met een ondersteuningsvraag waarvoor 
financiering ontbreekt, hierdoor nemen kosten toe

• Voor de in 2021 getroffen voorbereidingen om lokaal te 
indiceren ontbreekt de financiering (inzet regisseur).

I/S: I

Genomen beheersmaatregelen:
• In afwachting van besluitvorming wordt een  terug-

valscenario voor het 1e halfjaar van 2022 uitgewerkt.
• De mogelijkheden voor passende flexibele subsidie- 

afspraken met het Zelfregiecentrum en Herstelhuis  
worden onderzocht.  

Bedrag: € 410.000

Risiconummer: R.K1.27

Proces: WMO

Beschrijving risico: Genomen besluiten BG in strijd met recht.

Categorie: Juridisch/aansprakelijkheidsrisico

Oorzaak risico: Verordening en beleid zijn niet conform 
jurisprudentie.

Gevolgen risico: Onjuiste besluiten, financieel risico en  
imagoschade.

I/S: S

Genomen beheersmaatregelen:
Volgens uitspraak van de Rechter zijn de besluiten in strijd  met 
de wet. Juridische Zaken en Beleid zijn bezig om  oplossing 
hiervoor te bedenken.

Bedrag: € 400.000

Totaal: € 11.794.000
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10.3. Afkortingen

Afkorting Uitgeschreven 

ANWB Algemene Nederlandse Wielrijders Bond
  (tegenwoordig: Koninklijke Nederlandse Toeristenbond) 
AOW Algemene Ouderdomswet
BG  Begeleiding (Wmo)
BIZ  Bedrijven Investeringszone
BRP Basis Rioleringsplan
Cao Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau Statistiek
CJG Centrum Jeugd en Gezin
CM  Centrummanagement
Covid19 Coronavirus Disease
DOR Digitaal Opkopers register
Fte  Fulltime-equivalent
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
ICT  Informatie Communicatie Technologie
KRW Kader richtlijn Water 
OCSW Onderwijs, Cultuur, Sociale zaken en Welzijn 
NOVI Nationale Omgevingsvisie 
POVI Provinciale Omgevingsvisie 
PT  Privacy Team 
P-Wet Participatie Wet 
PSW  Pedagogisch Sociaal Werk 
R&T  Recreatie & Toerisme 
ROJ  Regionale Ontwikkelagenda Jeugd 
RWS  Rijkswaterstaat 
SES  Sociaal Economische Status 
SLA  Schone Lucht Akkoord 
SML  Samenwerking Midden-Limburg 
SR   Social Return 
VRI  Verkeersregelinstallaties
VTH  Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
WAO  Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
WHO  Wereld Gezondheidsorganisatie 
WIA  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
Wmo  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WVO  WinkelverkoopVloerOppervlakte 
WW  Werkloosheidswet 
ZRC  ZelfRegieCentrum
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