Uitgave: december 2010

Kerstmarkt
De kerstmarkt vindt ook dit jaar weer plaats!
Op dinsdag 14 december in de sfeervolle ambiance van de oude Paterskerk op de
Biest te Weert van 14.00 tot 16.45 uur. Iedereen is van harte welkom!

Op de kerstmarkt kunt u onder het genot van o.a. glühwein, kerstmuziek, wafels en
kerstbrood diverse kraampjes bekijken die artikelen te koop aanbieden of informatie
geven.
Uiteraard zal de kerstman niet ontbreken!!
De gehele opbrengst komt ten goede aan de Katholieke Bond voor Ouderen, locatie
de Biest, en de activiteitenbegeleiding van Land van Horne, met name voor
zorgcentrum Hieronymus.

Parkeerproblemen Biest
Al jaren krijgt de wijkraad verschillende signalen binnen van bewoners dat er een
parkeerprobleem is ontstaan in de wijk. De wijkraad is hier over ook al verschillende
keren met de gemeente in gesprek geweest, maar tot op heden zonder resultaat. Dit
had veelal te maken met:
▪ geldgebrek
▪ wachten op herinrichting van gemeente
▪ de wijk is gebouwd op 0,8 parkeerplaats in de jaren 50/60, dit is door de jaren
heen verdrievoudigd.
1

Toch wil de wijkraad dit probleem blijven aanpakken, maar daar hebben we de
bewoners van de Biest voor nodig. Op 8 december wil de wijkraad alle bewoners
graag uitnodigen om over dit probleem te praten en draagvlak te creëren om het op
de leefbaarheidagenda 2011 te krijgen. Waar we het vooral op deze avond over
willen hebben is oplossingen voor het probleem die samen opgepakt kunnen worden.
Misschien heeft u wel een idee om uw parkeerprobleem op te lossen in uw straat,
kom dan naar de bewonersavond!!

Bewonersavond woensdag 8 december a.s.
In februari 2010 heeft de wijkraad een bewonersavond georganiseerd. Deze avond
werd zeer goed bezocht. Uit de bewonersavond zijn 5 thema’s gekomen. Deze
waren:
▪ hondenuitlaatterrein aan de Graafschap Hornelaan
▪ wijkfeest Biester kermis
▪ bladkorven in de gehele wijk
▪ afsluitbare poort Charitashof
▪ scholenproject verkeersveiligheid. (lees hierover meer op pagina 6)
De wijkraad en partners zijn hard aan de slag gegaan met de punten, waardoor bijna
alle projecten zijn gerealiseerd of nog lopen. Meer informatie hierover hoort u op de
bewonersavond.
Op 8 december wil de wijkraad jullie graag uitnodigen om ideeën en oplossingen aan
te dragen voor de leefbaarheidagenda van 2011. We beginnen deze avond met een
open agenda. Dit houdt in dat iedereen de mogelijkheid heeft om thema’s aan te
dragen.
De wijkraad krijgt het gehele jaar ook signalen binnen van de bewoners. Zij hebben
deze omgezet in thema’s voor de leefbaarheidagenda van 2011. De binnengekomen
thema’s zijn:
1. parkeerproblemen
2. verplaatsen van bankjes hoek Biest/Kasteelsingel
3. trapjes Minderbroederslaan
4. begroeiing en eventuele afsluiting van de hondenuitlaatplaats aan de Graafschap
Hornelaan.
Op 8 december wil de wijkraad deze thema’s graag met jullie bespreken en
eventueel aanvullen met nieuwe of andere ideeën die op korte termijn uitvoerbaar
zijn. De wijkraad is altijd op zoek naar actieve en inspirerende mensen die samen de
thema’s willen bedenken en uitvoeren!
Dus: zet in uw agenda bewonersavond woensdag 8 december om 19.00 uur,
in wijkgebouw ’t Sonnehofke aan de Graafschap Hornelaan.

Uw steun is voor ons erg belangrijk!
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Laat uw stem horen…..
In het coalitieprogramma 2010-2014 ‘Met tegenwind, toch vooruit’ zijn de ‘kleine
ergernissen in de openbare ruimte’ speerpunt van beleid van de gemeente Weert. Dit
betekent dat de gemeente en partners er alles aan zullen doen om de kleine
ergernissen te verminderen en in de toekomst te voorkomen.
Met uw wensen, ideeën en klachten voor een schone, veilige en prettige woonomgeving in Weert – of vragen - kunt u terecht:
● op de website van MijnStraatJouwStraat:
(gemeente)
www.mijnstraatjouwstraat.nl
of per email:info@mijnstraatjouwstraat.nl
onder het motto:
Hebt u een idee? Doe mee!
● bij de wijkraad de Biest per e-mail:
wijkraaddebiest@online.nl
telefonisch: 06 51 14 93 19
en uiteraard op de bewonersavond van
8 december a.s.
●meldingen Wonen Weert: telefoon 0495454500
● PUNT welzijn: telefoon: 0495-697900
● Overlast jeugd: Politie 0900-8844

Klachten onderhoud openbare ruimte:
Liggen de stoeptegels scheef, of brandt een
lantaarnpaal bij u in de buurt niet, is er een bankje
kapot, of ervaart u overlast in uw buurt of wijk?
Neem dan kontakt op met de Servicelijn van de
gemeente Weert.
Kortom: met de Servicelijn van de gemeente Weert kunt u kontakt opnemen als u
klachten heeft over: afval – onderhoud openbare weg en andere openbare plaatsen
– milieu klachten en binnensportaccommodaties.
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Telefonisch elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur.

UITNODIGING KERSTMARKT PSW
Op zaterdag 11 december en zondag 12 december van 11.00 tot 17.00 uur
bent u van harte welkom
in creatief centrum Weert aan de Graafschap Hornelaan 88.
Tijdens deze dagen zijn de diverse (kerst)producten van de activiteitencentra en
ateliers te bezichtigen en te koop en kunt u zien hoe de producten gemaakt worden.
Programma
▪ rondkijken in en rond het centrum
▪ cliënten en medewerkers aan het werk bij de activiteiten keramiek, schilderen en
textiel
▪ diverse producten van de activiteitencentra en ateliers te koop zoals: handgemaakte kaarsen, keramiek, schilderijen, beschilderd porselein, houten speelgoed, mooie
cadeauartikelen en sierkussens
▪ kerstproducten te koop zoals: kransen en aangeklede schalen met kaarsen
▪ streekproducten, bakproducten en wafels van Groencentrum Genegenterhof
▪ producten gepresenteerd in vijf ruimtes, waarin elk een kleur centraal staat
▪ amusement voor kinderen: schilderen, kleien, meedoen aan een kleurwedstrijd en
schminken
▪ koffie/thee/fris met een versnapering
Het beloven twee sfeervolle dagen te worden in Creatief Centrum Weert die zeker de
moeite waard zijn om eens een kijkje te komen nemen!
PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden en Noord-Limburg) biedt
verschillende vormen van dagbesteding aan mensen met een verstandelijke
handicap, afgestemd op de mogelijkheden en wensen van individuele cliënten en
daar waar mogelijk gericht op deelname aan de lokale samenleving. De dagbesteding
wordt geboden in en vanuit verschillende locaties in Midden- en Noord-Limburg. In
de activiteitencentra en ateliers worden diverse producten gemaakt als: keramiek,
teken-en schilderkunst, zeep, kaarsen, kaarten en houten speelgoed.

Waar komt de naam Doolhof vandaan?

In het park rond de Franciscushospice zijn informatieborden geplaatst. Een van deze
borden gaan in op de historie van De Biest.
De Doolhof
Mogelijk is de naam van De Doolhof afkomstig van het Doolhoeef gelegen achter
café de Hook aan de Biest. Ook kan de naam te maken hebben met een ‘doêlhoof’
voor een schutterij. Maar meer waarschijnlijk is de afkomst van de naam van een
klein wandelgebied tussen de Weerterbeek, langs de huidige Franciscuslaan en de
gracht bij het huidige Franciscus Hospice, destijds genoemd De Weijer. Boven de
toegangspoort stond de naam De Doolhof. Later is de naam overgegaan naar dit
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gebied. Ook de straatnaamverandering van Leukerstraat in Doolhofstraat herinnert
hier nog aan.

Doolhoeef ca. 1900
De Biest
De naam Biest verwijst naar een driehoekig erf met een drinkplaats en een
omrastering voor het verzamelen van het vee voor vertrek en na terugkomst van de
heidevelden. Op een kaart uit 1777 is zo een biees of driesj te zien ten noorden van
de huidige Biesterbrug. Een andere verklaring is de naam van een laag drassig
gebied Beesterveld aan de oostzijde van de Biest. Hier gingen de mandenmakers en
stoelenmatters hun materiaal halen.
Gracht
Rond de Franciscus Hospice ligt een gracht. Deze is 4 meter diep en is ontstaan door
het afgraven van leem. Uit overlevering is bekend dat vroeger in de winter de
schippers, indien ze geen werk hadden, hier leem gingen halen. Voor het transport
liep een smal spoor naar het kanaal.
Is Weert hier ontstaan?
Op de Ferrariskaart uit de 18e eeuw zijn ook waterplassen te zien in de omgeving van
de huidige gracht. Mogelijk zijn dit ook leemkuilen. Het is niet uitgesloten dat de
uitgegraven leem werd gebruikt voor het in een veldoven bakken van de stenen voor
het kasteel Aldenborgh dat dateert uit eind 13e eeuw. (het latere Franciscusklooster).
Wie weet ligt hier de bakermat van Weert. De naam Weert of Weritha verwijst naar
een hoger gelegen gebied omgeven door moerassen. Hoog en droog met leemlagen
in de grond. Dus een ideale plek om zich te vestigen en een kasteel te bouwen.
Weerterbeek
Om kasteel Aldenborgh en later kasteel de Nijenborgh en de stadsgrachten van
water te voorzien werd in 1296 de Bocholterbeek of Weerterbeek vanaf de A-beek in
Bocholt gegraven. Vroeger liep deze beek via de Doolhof naar Leuken en naar
Nederweert. Nu wordt deze gevoed door een inlaad in het kanaal en stroomt via de
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twee oude burchten naar de Doolhof en verder via de vijvers bij de Noorderlaan naar
de Leukerbeek.

Start landelijk meldpunt internetoplichting
Mensen die via veilingwebsite Marktplaats zijn opgelicht, kunnen dit voortaan vanuit
huis melden bij landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie.
Dat kan via de website www.mijnpolitie.nl. Doel is om oplichters op die manier beter
in beeld te brengen en ze beter te kunnen aanpakken.
Aangifte:
In eerste instantie kunnen gedupeer-den
de oplichting melden. Als politie en justitie
voldoende aanknopingspunten hebben
voor verder onderzoek, wordt melders
gevraagd ook aangifte te doen bij het meldpunt. Die draagt oplichtingszaken daarna
over aan regionale politiekorpsen.
Het Meldpunt speelt een deel van de informatie door naar Marktplaats. Dat bedrijf
kan dan accounts van vermeende oplichters blokkeren en hun advertenties
verwijderen. Lees op www.mijnpolitie.nl o.a. wat het doel is van het Meldpunt
internetoplichting; wat het voordeel is voor u als burger; wat er gebeurt met uw
melding; wat politie en Openbaar Ministerie met uw melding doen en hoe het zit met
beveiliging, vertrouwelijkheid en privacy etc.etc.

Dag van Respect in teken van omgang in verkeer
Burgemeester Niederer
middelbare scholieren.

in

gesprek

met

Donderdag 11 november was het de (landelijke)
‘Dag van Respect’.
Burgemeester Niederer bezocht van 9.15 tot
10.30 uur de Philips van Horne scholengemeenschap. Met leerlingen van de tweede
klas gemengd-theoretische leerweg (klas GT2E) ging hij in gesprek over respectvol
met elkaar omgaan in het verkeer.
‘Want jongeren kunnen zo ook hun steentje bijdragen aan een leefbare
woonomgeving”, aldus Jaques Niederer.
Binnenkort start in de wijken Biest en Groenewoud een educatief verkeersproject
voor scholieren van de tweede klassen van het middelbaar onderwijs. Via
interactieve opdrachten brengen leerlingen verkeersknelpunten in hun dagelijkse
schoolroutes in beeld. Ze krijgen inzicht in eigen verkeersgedrag en worden bewust
gemaakt van risicogedrag. Het project legt ook de nadruk op respect voor de buurt
waar de leerlingen elke dag doorheen fietsen.
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Denk aan rekening houden met geparkeerde auto’s die schade kunnen oplopen en
voorkomen dat rommel op straat en in tuinen achterblijft.

Schuttersgilde “St.Hieronymus 1885”

Om het onderhoud aan de instrumenten en het geven van de muzieklessen aan de
jeugd betaalbaar te houden zamelen we iedere maand oud papier in. Het papier kan
tussen 10.00 en 13.00 uur, aangeleverd worden bij de container welke geplaatst is
nabij de kruising Charitasstraat/Kloosterstraat
De inzameling van oud papier zal dit jaar nog plaats vinden op 11 december.

Oproep aan alle bewoners van de wijk de Biest
De wijkraad de Biest maakt het wijkblad 5 maal per jaar om alle bewoners van de
wijk de Biest te informeren over allerhande zaken die spelen in de wijk.
Maar u kunt ook het wijkblad samen met ons maken……….
Wilt u zelf een keer een stukje schrijven voor het wijkblad?
Bijvoorbeeld over iets dat in de wijk speelt en u aan het hart gaat, een leuke
anekdote of gebeurtenis uit het verleden, of een bijzondere afbeelding of foto
plaatsen?
Of heeft u een ander idee?
Laat het ons weten:
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per brief: Stichting wijkraad de Biest, Postbus 345, 6000 AH Weert
per e-mail: wijkraaddebiest@online.nl.

Een leefbare en schone wijk is de zorg van ons allemaal !
Bel de servicelijn van de gemeente Weert over: ●afval ●onderhoud openbare weg,
en andere openbare plaatsen ●milieu-klachten ●binnensportaccommodaties
Tel.: 575275. Elke werkdag van: 08.00-17.00 uur E-mail: servicelijn@weert.nl

Meldingen
Er komen steeds meer meldingen binnen bij de wijkraad, en daar zijn we heel erg blij
mee! Melden kan uiteraard altijd anoniem, maar indien naam en telefoonnummer
worden vermeld, wordt er door de wijkraad altijd contact met u opgenomen om u te
informeren over wat er met uw klacht/suggestie is gedaan.
De wijkraad is bereikbaar via e-mail:wijkraaddebiest@online.nl
of via ons postadres:
Wijkraad “de Biest”
Postbus 345
6000 AH Weert
Belangrijke telefoonnummers:
Politie en/of wijkagent John Vranken tel.: 0900-8844
e-mail:john.vranken@limburg-noord.politie.nl
Meldpunt Jeugdoverlast tel.: 0900-8844
Meld Misdaad Anoniem tel.: 0800-7000
Buurtzorg
tel.: 06-31305955
Vrijwilligerswerk tel.: 0495-697900
Buurtbemiddeling tel.: 06-20280576

Seniorenvereniging ‘Altijd Jong’ tel.: 0495-532518 of 0495-524085
Wijkraad de Biest geeft het wijkblad 5 maal per jaar uit om u te informeren over wijk de
Biest. De wijkraad fungeert als vraagbaak tussen wijkbewoners en diverse instanties. Heeft u
interesse om ons team te versterken, hetzij voor één project, of voor een langere termijn
mee te organiseren en deelnemen aan onze activiteiten, neem dan contact op: telefonisch:
06-51149319 of per e-mail: wijkraaddebiest@online.nl
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Drukwerk verzorgd door:

Edisonlaan 16 te Weert
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