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Leefbaarheidsagenda 2012
In de leefbaarheidagenda 2012 zijn, in het kader van ontmoeting, het wijkfeest op 
8 juli en de kerstmarkt op 11 december opgenomen. 

In het kader van veilig – verkeersveiligheid wordt onderzocht hoe de parkeer-
overlast in de wijk aan te pakken en te verminderen. Rekening moet worden 
gehouden met de beperkte mogelijkheden door het feit dat het grootste deel van 
de wijk uit de jaren 50 / 60 van de vorige eeuw dateert; toen waren er nog niet 
zoveel auto’s. Om het onderzoek gestalte te geven worden de wijkbewoners 
uitgenodigd om deel te nemen aan werkateliers. 
Meld u aan bij  wijkraaddebiest@online.nl

In het kader van Schoon en Heel worden de parkeerplaatsen bij de winkelstrip 
aan de Graafschaphornelaan tussen Kloosterstraat en Herenstraat opgeknapt.

In het kader ontmoeting willen de wijkraden de Biest en Groenewoud met de bewoners voor de eerste keer een buitenbioscoop organiseren.  
Heeft u zin om mee te organiseren, meld u bij:  wijkraad De Biest,  wijkraaddebiest@online.nl

Op 11 september as. is er een nieuwe bewonersavond en dan       
kan worden besproken welke problemen of verbeteringen 
er zijn om in 2013 aan te pakken. U kunt nu al reeds onder-
werpen voor de bewonersavond aandragen door deze naar 
Wijkraad de Biest te sturen via wijkraaddebiest@online.nl .

Mensen die willen mee-organiseren of –helpen, op 
wat voor manier dan ook, laat het weten via wijk-
raaddebiest@online.nl . Iedereen voor een fijne 
buurt! Samen werken aan onze eigen wijk.

De oude school van de Biest is niet meer. Er zijn nu 
enkel nog hopen met sloopmaterialen. Dat wordt nog 
opgeruimd. In maart zal er archeologisch onderzoek 
worden gedaan. 
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Nieuws gemeente Weert

Bouwplan zorgappartementen Biest 47-51

Stand van zaken
Het braakliggende terrein naast Hieronymus op de Biest is eigendom van Woonzorg Nederland. Woonzorg Nederland heeft 
een bouwplan in voorbereiding met daarin 24 zorgappartementen. In dit plan is ruimte gereserveerd voor een welzijnsruimte. 
De invulling van deze ruimte en de financiële haalbaarheid ervan wordt nog onderzocht. Hierbij wordt ook gekeken naar de 
behoeftes binnen de buurt. Woonzorg Nederland heeft vanwege interne bezuinigingen en herschikking van haar projecten de 
uitvoering van het plan met onbepaalde tijd uitgesteld. 

Hoe nu verder
Het perceel maakt deel uit van een gebied 
met daarin een hoge archeologische ver-
wachtingswaarde. Dit betekent dat de grond 
niet zomaar bewerkt mag worden. Er moet 
eerst archeologisch onderzoek plaatsvinden 
voordat het terrein opgeruimd en geëgaliseerd 
kan worden. Op verzoek van de gemeente is 
Woonzorg Nederland bereid het archeolo-
gisch onderzoek te starten. Als dit onderzoek 
is afgerond, wordt het terrein geëgaliseerd en 
ingezaaid met gras zodat dit er netjes bij ligt. 
De bouwhekken kunnen in dat geval verwij-
derd worden.

De gemeente Weert spant zich ervoor dat het plan op termijn toch wordt uitgevoerd. De ontwikkelaar is zich ervan bewust dat 
het plan voor de gemeente hoge prioriteit heeft maar heeft momenteel niet de financiële mogelijkheid voor uit-voering ervan. 
Zodra er zich veranderingen voordoen in de ontwikkelingen, wordt u via de wijkkrant geïnformeerd.

Voormalige basisschool Aan de Bron

Stand van zaken
Op dit moment wordt de voormalige basisschool Aan de Bron gesloopt. De sloop heeft een korte periode stil gelegen in ver-
band met archeologisch onderzoek. Onlangs is in overleg besloten het onderzoek uit te voeren ná de sloop omdat het terrein 
op dit moment niet goed onderzocht kan worden. De sloop is inmiddels weer hervat. Naar verwachting start het archeologisch 
onderzoek begin maart. De bouwhekken moeten uit veiligheidsoogpunt blijven staan. Gemeente Weert is in gesprek met 2 
partijen over een invulling van de percelen. 

Grondgebonden woningen
Op de plek van de school wil aannemersbedrijf Van Heur 12 grondgebonden woningen bouwen in een aantrekkelijke prijsklas-
se. Er komen 6 (starters)woningen aan de Charitasstraat en 6 levensloopbestendige woningen aan de zijde van de speelvoorzie-
ning. De planning van de bouw is mede afhankelijk van de verkoop van de woningen. 

Appartementen
Op de plek van de voormalige gymzaal zijn 18 sociale huurappartementen voorzien. Hierover is de gemeente in gesprek met 
Wonen Limburg. De plannen worden zeer binnenkort voorgelegd aan het college van B&W. Naar verwachting wordt in het 
derde kwartaal van 2012 gestart met bouwen van het appartementencomplex

Vrije sector kavels
Aan de zijde van de Kloosterstraat worden 3 vrije sectorkavels aangeboden.

Bestemmingsplan
Omdat de nieuwe plannen niet passen binnen het huidige bestemmingsplan wordt voor deze locatie een nieuw bestemmings-
plan gemaakt. Hiermee wordt binnenkort gestart.
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Seniorenvereniging “altijd jong” de biestNieuws gemeente Weert 03

In het nieuwe jaar 2012 zetten we onze activiteiten voort. Altijd Jong is een gezellige club, waar u - onder het genot van een kop 
koffie -  mensen kunt ontmoeten, maar ook kunt deelnemen aan activiteiten, als handwerken, Yoga, een kaartje leggen of rummy-
cub spelen.

Op feestdagen als Sinte Merte, Sinterklaas, Kerstmis en Pasen zijn er extra activiteiten: een eucharistie viering en of een geza-
menlijke maaltijd (omdat samen eten gezelliger is, dan alleen eten).

Ons programma ziet er volgt uit:
Op maandagmiddag handwerken van  14.00  - 17.00 uur
Op dinsdagmorgen yoga   van    9.00  - 10.00 uur
Op  donderdagmiddag clubmiddag van  14.00  - 17.00 uur 

Spreekt dit programma u aan, kom dan eens binnenlopen in ons clublokaal: de Orangerie van het Zorgcentrum Hieronymus. 
De koffie staat klaar. 
Op donderdagmiddag is er altijd één van de bestuursleden aanwezig. In de yogagroep is nog ruimte voor enkele nieuwe 
deelnemers. Komt u niet graag alleen, kom dan samen met echtgenoot, broer, zus, buurman, of een van onze leden. 
U kunt u natuurlijk ook eerst vrijblijvend informatie vragen. 

Belangenbehartiging:
Maakt u zich ook zorgen over uw pensioen, over goede en betaalbare gezondheidszorg, inkomen pensioen en koopkracht, 
wonen en vervoer?  
Zoekt hulp en advies bij het invullen van uw belastingformulier of aanvragen van hulpmiddelen? 
Dan heeft u een reden temeer om lid te worden van onze vereniging, want wij willen meer zijn dan alleen maar een club van 
kaarten en kienen. Om u deskundig van dienst te kunnen zijn, zijn we de koepelorganisatie KBO. 
Uw belangen worden door de grootste bond van ouderen maximaal behartigd, in de landelijke politiek, op provinciaal niveau, 
maar ook in Weert op de Biest!  

Als lid van de KBO krijgt u ieder maand het prachtige blad “de Nestor”, ook krijgt u o.a. korting op de ziektekostenverzekering 
van Zilveren Kruis-Achmea. 
Lid zijn van Altijd Jong kost u slechts 25 euro per jaar !  

Wees welkom!

Het bestuur van Altijd Jong.



Oproep van een buurtbewoner /
Oproep wijkmentoren

Beste buurtgenoten, 

Regelmatig maak ik gebruik van het speeltuintje in het park op de Biest. Regelmatig zie ik hier ook andere ouders komen met hun 
kinderen. Helaas is het speeltuintje vrij beperkt en dat terwijl er veel ruimte is. Nu vroeg ik me af of er in de wijk meer animo is 
voor een uitbreiding van het speeltuintje. Zodat we dit samen kunnen voorleggen aan de gemeente. 
 
Met name de laatste jaren weet ik dat in de buurt van de Observantenstraat / Biest/ Recolectenstraat / Minderbroederslaan etc. 
flink wat gezinsuitbreiding is geweest. Dus vandaar dat ik denk dat er best animo voor is. 

Met vriendelijke groet,  
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Een van uw wijkbewoners.

Wilt u reageren op deze oproep, neem dan contact op met wijk-
raad de Biest,  wijkraaddebiest@online.nl

Nawoord van de Wijkraad: In 2007 is deze speeltuin met hulp 
van wijkbewoners gerealiseerd.  (Ook via een oproep in de 
wijkkrant!) De gemeente heeft toen, via het speelruimtebeleids-
plan, alle speeltuinen van Weert onder de loep genomen. Ook 
de speeltuin aan de Noorderlaan kreeg een nieuw speelhuis en 
enkele nieuwe behendigheidstoestellen, en als extra zelfs nog 
de kabelbaan. Hierdoor gingen we over het budget maar de 
gemeente keurde het goed.
De speeltuin aan de Kloosterstraat werd gerenoveerd, als extra 
werd de populaire vogelnest-schommel geplaatst.
Wanneer u als wijkbewoner suggesties heeft om een van deze 
speeltuintjes nog aangenamer te maken geef het door :wijkraad-
debiest@online.nl

Schuttersgilde St. Hieronymus

Oud papier inzameling 2012:

14 jan. 
11 feb. 
10 maart 
14 april 

12 mei 
9 juni 
14 juli 
11 aug

8 sep
13 okt
10 nov
8 dec

                 
Voortgang bij de wijkmentoren

De cursus wijkmentoren is helemaal klaar en we dachten dat we konden beginnen met ons project. Helaas hebben door omstan-
digheden enkele deelnemers moeten afzeggen, waardoor we onder het minimale aantal zijn gekomen. We zijn dus op zoek naar 
nog enkele aspirant-wijkmentoren. Iedereen die geschikt is en ouder dan 18 kan meedoen.  Meld u alsnog aan, anders moeten we 
dit unieke project overlaten aan een andere wijk.

Het papier kan tussen 10 en 13 uur aangeboden worden 
bij de container welke geplaatst is nabij de kruising 
Kloosterstraat/Charitasstraat. Het is op bovenstaande 
data ook mogelijk om gebruikte afgedankte kleding 
aan te leveren. De kleding kan verpakt in zakken of in 
dozen aangeleverd worden.



Op 14 december j.l. organiseerde de Wijkraad de jaarlijkse Kerstmarkt. Wij als KBO afdeling Biest en Zorgcentrum Hier-
onymus namen hieraan deel.

Dit jaar werd ook medewerking verleend door het Kwadrant. In het kader van de maatschappelijke stage,  maakten de jongelui 
kennis met de wereld van de Senioren en met de Wijkraad.

Er waren verschillende kramen. Onze kraam met promo-
tie materiaal van de KBO en kerstartikelen kreeg veel 
belangstelling. Wij konden vele “Nestors” en exemplaren 
“Kijk op Limburg” aan de man/vrouw brengen. Natuur-
lijk vestigden wij ook de aandacht op de overeenkomst 
van de KBO met de ziektekostenverzekeraar Zilveren 
Kruis-Achmea. Het aanbod van de korting is heel actueel 
in deze tijd van het jaar.  Het KBO kantoor Roermond 
ondersteunde ons met het materiaal, waarvoor onze dank.
Dave Saes  zorgde met zijn draaiorgel op de kerstmarkt 
voor een gezellige sfeer. Ook de Kerstman bracht ons een 
bezoek. De kraam van de Wijkraad 
met wafels, koffie en glühwein trok veel bezoek. 
De geur alleen al ! 
Op het eind van de middag was men uitverkocht.

Al met al was het een zeer geslaagde en gezellige middag, voor de bewoners van Zorgcentrum “Hieronymus”, leden van onze 
afdeling en bezoekers uit de wijk. Deze win-win situatie voor alle partijen willen wij graag voortzetten.

Frans Janssen
Voorzitter KBO afdeling Biest-Weert

terugblik Kerstmarkt 2011Oproep van een buurtbewoner /
Oproep wijkmentoren

05

De opbrengst van de kerstmarkt werd overhandigd door de wijkraad aan 
KBO en activiteitenbegleiding ZC Hieronymus



  Dierenpolitie nu ook in Weert!06

De overheid pakt dierenmishandeling en dierenverwaarlozing harder aan. Daarom komen er 500 animal cops (dierenpo-
litieagenten), het meldnummer 144 voor dieren in nood en zwaardere straffen tegen mishandeling en verwaarlozing van 
dieren. In 2012 zijn de eerste dierenpolitieagenten aan de slag gegaan in Weert.

Politie in actie tegen dierenmishandeling

De dierenpolitie komt in actie tegen:
• mishandelen en doden van dieren; 
• verwaarlozen van dieren; 
• het overtreden van het verbod op seks met dieren; 
• dierenporno; 
• stroperij; 
• het aanhitsen van een dier. 
• Relatie huiselijk geweld met dierenmishandeling;

Dierenpolitieagenten kunnen mensen straffen die dieren 
mishandelen, verlenen hulp en proberen dierenleed te voor-
komen.  Middels bestuursdwang kunnen eigenaren onmid-
dellijk gedwongen worden tot het verbeteren van de situatie 
van het dier. Bij weigering zorgt de dierenpolitie ervoor en 
is de rekening automatisch voor de eigenaar van het dier.

Meldnummer 144 voor dieren in nood
Het meldnummer 144 voor dieren in nood is gestart op 15 novem-
ber 2011. Het meldnummer 144 ‘red een dier’ wordt ondergebracht 
bij het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Dit betekent dat 
de meldingen binnenkomen bij de meldkamer van het KLPD en 
doorgezetworden naar de plaatselijke dierenpolitie. Uiteraard kunt 
u ook melding maken aan het politiebureau te Weert.

Behandeling van meldingen 144 
Speciaal opgeleide politieagenten beoordelen en registreren een 
melding die binnenkomt via 144. Deze agenten zorgen ervoor dat 
de melding goed wordt afgehandeld. Het kan betekenen 
dat de politie in actie komt, of dat de Dierenbescherming
wordt ingeschakeld. Bijvoorbeeld bij een melding van 
acuut dierenleed (als iemand ziet dat een eigenaar zijn 
hond mishandelt) komt de politie direct in actie. 
Bij meldingen die niet dringend zijn, bekijkt het KLPD of de poli-
tie moet komen of dat andere gespecialiseerde organisaties, zoals 
de Dierenbescherming, de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit 
(NVWA) of de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 
(LID), moeten inspringen. Het meldnummer van de Dierenbescher-
ming wordt automatisch doorgeschakeld naar 144.
 

Biestblog

Op de website biestblog.wordpress.com vindt u informatie 
over de wijk de Biest en verenigingen. U kunt reageren 
op artikelen en u kunt uw informatie doorgeven aan de 
webmaster. 
Wilt u zelf met uw vereniging, zaak of wetenswaardigheid 
op de website? Geef een reactie op de website. Ook de 
wijkkrant van wijkraad de Biest is er in kleur te vinden.



Stichting Groen Weert 07

De palmboom

In de tuin van het Franciscus Hospice staan veel palmboompjes. Vooral nu rond 
Pasen herinneren deze bomen ons aan de gebruiken rond Pasen

De palmboom staat ook bekend onder de namen buxus en buksboom. De palm-
boom wordt niet hoger dan 10 meter en is zeer waardevol, niet alleen omdat 
men er prachtige heggen mee kan aanleggen en in alle vormen kan snoeien, 
maar ook vanwege het vaalgele hout met zijn heel fijne structuur. 

In de middeleeuwen voelden mensen zich aangetrokken tot wintergroene en 
altijd groene bomen waaronder de buxus er één van is. Zij wezen namelijk op het feit dat het leven na en zelfs tijdens de symbolische 
dood, de winter, verder gaat. De bijbel vertelt het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen zwaaiden met palmen. 
Hiermee wordt de echte palm of dadelpalm bedoeld. Jeruzalem was overigens jarenlang de enige plaats waar een jaarlijkse palm-
processie werd gehouden ter herinnering aan de triomftocht van Christus in Jeruzalem. In de loop van de 9de eeuw nam de katholieke 
kerk de palmwijding en bijhorende processie op in de jaarlijkse feestdagen. Op Palmzondag, de zondag voor Pasen, werden palmtakken, 
kleine takjes van de palmboom, gewijd tijdens de hoogmis en in de daarop volgende processie meegedragen. Tegelijk werd het gebruik 
ingevoerd om deze gewijde palmtakjes in huis aan te brengen. In woonkamers werden steevast gewijde ‘palmtakjes’ bij een kruisbeeld 
gestoken. Men was ervan overtuigd dat de woning dan niet zou worden geteisterd door brand, onweer of stormen. Ook werden gewijde 
palmtakken gebruikt ter bescherming van de velden en ter bevordering van de vruchtbaarheid. Het is dan ook niet vreemd dat men in de 
oudere tuinen nog vaak palmboompjes aantreft. Het hout van de buxus wordt palmhout genoemd en is zeer hard hout. 
We herinneren ons het gebruik van palmhout nog voor het maken van kruisbeelden, rozenkransen, dorsvlegels en kleppers. Nog steeds 
gaan in Midden-Limburg de misdienaars met hun lawaaierige kleppers langs de deuren om geld op te halen voor hun jaarlijks uitstapje. 

Groen Weert staat pal voor het behoud en waar mogelijk uitbreiding van het aanwezige groen in Weert.

De Stichting wil het bestaande bomenbestand en het overige groen in en rond de gemeente Weert behouden en uitbreiden. 
Bovendien zet ze zich in voor de verbetering van de woon- , werk- en leefomgeving van de burgers.
Veel informatie staat op de website: http://groenweert.nl

 In Memoriam 

Fred Jongen
Op 29 november 2011 overleed ons 

wijkraadlid Fred Jongen.
Fred was onder meer de kartrekker van 

ons bij het fietsersproject.
We zullen hem missen.



Wat u misschien nog weten wilt?

Stichting wijkraad de Biest 
Postbus 345 6000 AH Weert 

e-mail: wijkraaddebiest@online.nl 
tel. 06 51149319 

Postbank 2934720

Belangrijke telefoonnummers en 
emailadressen: 

Politie en/of wijkagent John Vranken 
tel. 09008844

email: john.vranken@limburg-noord.politie.nl

Meldpunt Jeugdoverlast 
tel. 0900 8844

meld misdaad anoniem tel. 0800 7000

Punt Welzijn, opbouwwerker Lizette Aarts
tel: 0495-697900

email: l.aarts@puntwelzijn.nl
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COLOFON

ARTIKELEN
GEMEENTE WEERT
LEDEN VAN WIJKRAAD DE BIEST
KBO
SCHUTTERSGILDE ST. HIERONYMUS
STICHTING  GROEN WEERT
DIERENPOLITIE WEERT

Digitaal dit Wijkblad ontvangen?

U kunt dit wijkblad ook digitaal ontvangen. 
Dit wijkblad is dan in kleur! 

U kunt dit verzoek mailen naar:
wijkraaddebiest@online.nl.

 
Ook wij gaan met onze tijd mee!

De wijkraad van de Biest maakt 5 maal per jaar het wijkblad om alle inwoners 
van de wijk te informeren over allerhande zaken die spelen in de wijk. 

Maar u kunt ook het wijkblad samen met ons maken...........

Wilt u zelf 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. Of misschien heeft u nog 
een ander idee. Stuur uw bijdrage naar: Stichting wijkraad de Biest, Postbus 
345, 6000AH Weert, of per e-mail naar wijkraaddebiest@online.nl  

Ook voor andere activiteiten is de wijkraad op zoek naar hulp. Meld u s.v.p. 
bij de wijkraad als u denkt te kunnen helpen. 
We kunnen uw hulp goed gebruiken.

VORMGEVING
R. TOOROP

DRUKWERK
PSW


