
 

 
 
 
Weert, 13 februari 2020 
 
Aan:  Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert 
Van:  Jeroen Goubet, gemeenteraadslid WEERT Lokaal 
Betreft: Enkele losse vragen ter beantwoording tijdens de rondvraag in de 

commissievergadering Ruimte & Economie  
 
Geacht college, 
 
Tot ongenoegen van de beheerder van sporthal Boshoven staat er voor de sporthal een houten wand 
die in een steeds slechter wordende staat verkeerd. Het hout is verweerd en er steken splinters en 
spijkers uit. Bovendien is het geen fraaie entree naar de sporthal. In de plannen van de Open Club 
Boshoven is het opknappen, vervangen of verwijderen van de wand niet meegenomen omdat deze 
net als de sporthal zelf buiten het plangebied ligt. Het voorstel van de beheerder is om de wand te 
verwijderen en te vervangen door een beukenhaag zodat ook de entree van de sporthal een impuls 
krijgt zodra het omliggende gebied aangepakt wordt. 

- Kan er in overleg met de beheerder gekeken worden naar de mogelijkheid om de houten 
wand (zie foto) te vervangen door een beukenhaag? 

-  
Eind vorig jaar kwam in het nieuws dat er in 100.000 tot 200.000 gebouwen in Nederland nog loden 
waterleidingen liggen. Met name in kleuterscholen is dat een probleem omdat (te veel) lood in het 
drinkwater de hersenontwikkeling bij jonge kinderen kan verstoren. Ook bij volwassenen kan het 
problemen met de bloeddruk en nieren leiden. 

- Is bekend of en zo ja waar er in Weerter gemeentelijke gebouwen, met een bijzondere 
aandacht voor scholen, nog loden leidingen voor komen? 

 
In 2016 is ge gemeente gestopt met de bestrijding van onkruid middels chemische 
bestrijdingsmiddelen. Veel gebruikte middelen zijn de zogenaamde glyfosaten waar ook het bekende 
merk ‘Roundup’ toe behoord. Dit middel is verantwoordelijkheid voor de grote achteruitgang in met 
name het aantal bijen. De gemeente Gilze-Rijen heeft naast het gebruik van glyfosaat op eigen grond 
ook het gebruik op door haar verpachtte gronden verboden. De Grondkamer heeft hier een stokje 
voor gestoken maar de gemeente gaat in beroep. 

- Hanteert de gemeente Weert ook een verbod op het gebruik van glyfosaat op grond die zij 
verpacht?  

- Zo nee, waarom niet?  
- Zo ja, bent u bereid om net als de gemeente Gilze Rijen zo een verbod in te stellen om deze 

zaak kracht bij te zetten? 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Jeroen Goubet 
Raadslid WEERT Lokaal 


