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Speeltuin in het stadspark bij de Tiendschuur

Op onderstaande oproep zijn enkele reacties binnengekomen, maar we zoe-
ken meer reacties, wellicht heeft u de vorige keer vergeten te reageren, doe 
dat dan nu alsnog, met meer mensen kunnen we ook meer bereiken. 

Herhaalde oproep van een buurtbewoner:

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,  
Een van uw wijkbewoners.

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

Nawoord van de Wijkraad: In 2007 is deze 
speeltuin met hulp van wijkbewoners  (Ook 
via een oproep in de wijkkrant!) De gemeente 
heeft toen, via het speelruimtebeleidsplan, alle 
speeltuinen van Weert onder de loep genomen. 
Ook de speeltuin aan de Noorde rlaan kreeg 
een nieuw speelhuis en enkele nieuwe behen-
digheidstoestellen, 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:
wijkraaddebiest@online.nl

Biestlog

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 web-
master. Wilt u zelf met uw vereniging, zaak, of wetens-
waardigheid op de website? Geef een reactie op de website. 
Ook de wijkkrant van wijkraad de Biest is er in kleur 
te vinden.



Als huurder sta je soms machteloos tegenover je verhuurder. Juist als je vragen hebt, of als er klachten zijn over je woning, 
lijk je soms alleen te staan. Dan komt de Stichting Huurdersbelangen in beeld. Wij zijn een vrijwilligers-organisatie die huur-
ders helpt die er niet uit komen met hun verhuurder, in uw geval Wonen Limburg, vestiging Weert. Graag stellen wij ons aan 
u voor.

Belangenbehartiging voor alle huurders
De Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg (SHML) behartigt de belangen van alle huurders. Wonen Limburg, vestiging Weert 
moet volgens de Wet overleg met ons plegen en ons betrekken bij en informeren over beleid. Zo hebben wij onder meer inspraak op 
het huurprijsbeleid, onderhoud, renovatie en nieuwbouw, zelf aangebrachte verbeteringen, koop, verkoop en sloop, servicepakketten, 
servicekosten en inspraak van huurders. Om dit goed te kunnen doen, hebben wij veel contact met huurders. Wij ondersteunen ook 
bewonerscommissies in buurten en appartementencomplexen.

Advies nodig?

Als uw vragen niet worden beantwoord en/of als uw klachten over de woning niet worden verholpen door uw verhuurder, kunt u met 
ons contact opnemen voor advies. Onze dienstverlening is gratis. Als wij u niet kunnen helpen, zullen wij u doorverwijzen.

Hoe kunt u ons bereiken?

Van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur houden wij spreekuur op de Emmasingel 61. Buiten deze uren kunt u een 
e-mailbericht sturen op info@huurdersbelangen.info of een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Telefoonnummer 543858.
Daarnaast kunt u terecht op onze website www.huurdersbelangen.info 
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Machteloos als huurder Treurwilg als treurboom

  
De treurwilg als treurboom bij het afscheid van het leven.
 
Over de gracht bij het Franciscus Hospice hangt een prachtige treurwilg. Een wilg die de takken laat hangen alsof hij 
stervende is, echter een gezonde boom met in het voorjaar vol leven met in de laaghangende takken zelfs  nesten van een 
paartje waterhoentjes en meerkoeten. De wilgen behoren bij het Nederlandse landschap. De bloei van de wilgen is één der 
schoonste verschijnselen in de lente. De bloemen verspreiden een heerlijke honinggeur en worden druk bezocht door bijen, 
zweefvliegen en vlinders.

Alle treurwilgen in Europa zijn vrouwelijk. Ze zijn gestekt van eenzelfde vrouwelijk wilgenrijs die enkele eeuwen geleden is 
ingevoerd. Meestal is de treurwilg, als solitaire mooie parkboom met zijn gele laaghangende scheuten, te vinden aan vijver en 
waterkant. 

De bast van wilgen bevat salicine, een bittere stof. Vroeger kauwde men op delen van de bast ter verlichting van allerlei pij-
nen en tegen koorts. Tegenwoordig is salicine het hoofdbestanddeel van aspirine.

In de bijbel wordt de wilg als treurboom vermeld in Psalm 137: ‘Aan de wateren van Babylon zaten wij. Ook weenden wij, 
als we aan Sion dachten. Onze harpen hingen we aldaar in de wilgen’. De treurwilg of treurboom is een boom die een plaats 
in de tuin van het Franciscus Hospice mag innemen. Evenals de geboorte van een mens hoort afscheid bij het leven. Dan 
moeten we de ‘harpen aan de wilgen hangen’, zoals het heet. 
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Nieuws gemeente Weert04

Bouwplan zorgappartementen Biest 47-51

Stand van zaken
Woonzorg Nederland heeft een bouwplan in voorbereiding met daarin 24 zorgappartementen. Woonzorg Ne-
derland heeft vanwege interne bezuinigingen en herschikking van haar projecten de uitvoering van het plan met 
onbepaalde tijd uitgesteld. 

Hoe nu verder
Het perceel Biest 47-51 maakt deel uit van een gebied met daarin een hoge archeologische verwachtingswaarde. 
Dit betekent dat de grond niet zomaar bewerkt mag worden. Er moet eerst archeologisch onderzoek plaatsvinden 
voordat het terrein opgeruimd en geëgaliseerd kan worden. Woonzorg Nederland start op korte termijn (waar-
schijnlijk begin april) met het archeologisch onderzoek. 
Onder voorbehoud van de onderzoeksresultaten, wordt het terrein aansluitend geëgaliseerd en ingezaaid met gras.
De ontwikkelaar is zich ervan bewust dat het plan voor de gemeente hoge prioriteit heeft maar heeft momenteel 
niet de financiële mogelijkheid voor uitvoering ervan. Zodra er zich veranderingen voordoen in de ontwikkelin-
gen, wordt u via de wijkkrant geïnformeerd.

Voormalige basisschool Aan de Bron

Stand van zaken
De voormalige basisschool Aan de Bron is gesloopt. De gebroken puin die momenteel nog op het terrein aanwe-
zig is, wordt zo spoedig mogelijk verwijderd zodat kan worden gestart met het archeologisch onderzoek. 

Grondgebonden woningen
Op de plek van de school wil aannemersbedrijf Van Heur 12 grondgebonden woningen bouwen in een aantrekke-
lijke prijsklasse. Er komen 6 (starters)woningen aan de Charitasstraat en 6 levensloopbestendige woningen aan de 
zijde van de speelvoorziening. 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 zijn vergevorderd en worden zeer binnenkort voorgelegd aan het col-
lege van B&W, waarna de bestemmingsplanprocedure kan starten

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

Woningbouw locatie Scheepsbouwkade 3.
In april 2007 heeft projectontwikkelaar Timpaan het plan ingediend om op de locatie Scheepsbouwkade 
3 woningbouw te realiseren. 
In november 2007 is het conceptplan aan omwonenden en de wijkraad gepresenteerd. Uitgangspunt was om op 
de locatie 19 woningen te realiseren. Uiteindelijk is gebleken dat Timpaan niet in staat is om aan alle voorwaar-
den te voldoen. Het betreft met name het wegnemen van milieubelemmeringen.
De ontwikkelaar heeft het gemeentebestuur dan ook medegedeeld dat hij staakt met de ontwikkeling van woning-
bouw op deze locatie. Direct omwonenden zullen hiervan per brief  over worden geïnformeerd.
De toekomstige invulling van het desbetreffende perceel is nog niet bekend. Zodra dat wel het geval is volgt 
nadere informatie.
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Van een bezorgde bewoners uit de wijk: 

Kijk op een willekeurige dag rond en je ziet heel wat hondenbezitters hun hond uitlaten. En overal 
nemen honden de bekende houding aan om hun dagelijkse behoefte te doen. En dan komt het verschil. 
Waar de ene hondenbezitter fluitend verder loopt, tovert de ander een schepje, zakje of iets anders te 
voorschijn om de uitwerpselen te verwijderen, zodat niemand er last van heeft. De gemeente ontvangt 
veel klachten van inwoners die zich ergeren aan de achtergelaten hondenpoep door de baasjes van de 
viervoeters. De laatste tijd zijn er weer een aantal klachten binnengekomen over hondenpoep. 

Helpt u ook mee?
Help ook mee de overlast door hondenpoep te voorkomen. Met een paar simpele oplossingen kunt u de 
ergernis van uw buurtgenoten verhelpen:
1  ruim bij het uitlaten van uw hond zoveel mogelijk de uitwerpselen op. Dit kan  
 heel makkelijk als u plastic zakjes meeneemt bij het uitlaten.  
 In de dierenspeciaalzaken zijn hiervoor speciale zakjes verkrijgbaar. 
2 Niet-hondenbezitters kunnen hondenbezitters aanspreken op hun gedrag als  
 ze de uitwerpselen van hun hond niet opruimen. Als we allemaal een handje  
 helpen blijft de wijk veilig en schoon. En dat woont en leeft wel zo  
 aangenaam.

Was het maar zo makkelijk!



Mag ik u even voorstellen?06

Beste Inwoners van Biest,

Mijn naam is Mariska Sanders en ben sinds 2007 werkzaam bij Punt Welzijn als Sociaal Cultureel Werker. Een baan 
waarin ik met verschillende doelgroepen aan het werk ben en waarin ik mijn enthousiasme helemaal kwijt kan. Het 
mooie van mijn werk is het werken met veel verschillende mensen en culturen en het kunnen zien van het enthousiasme 
van de doelgroepen tijdens het uitvoeren van een project. 

Per 15 maart 2012 zal ik Lizette Aarts vervangen tijdens haar Ouderschapsverlof.
Voor mij een nieuwe taak als opbouwwerker die ik zie als een uitdaging. Het leren kennen van de bewoners van ver-
schillende wijken en het opzetten van goede en mooie projecten samen met deze bewoners vind ik heel belangrijk aan 
dit werk. Er is niks mooiers dan het zien van mensen die graag in hun eigen wijk wonen.

Ik zal de taken van Lizette, wat betreft de ondersteuning van de wijkraad bij de werkzaamheden van het project Mijn-
StraatJouwStraat, overnemen in jullie wijk.

Hopelijk tot snel een keer in de wijk Biest!

Groetjes Mariska

 

Schuttersgilde St. Hieronymus
Oud papier inzameling 2012:

Het papier kan tussen 10 en 13 uur aangeboden worden 
bij de container welke geplaatst is nabij de kruising Kloos-
terstraat/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.



dringend opzoek naar bestuursleden /
wijkfeest 2012
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De stichting Wijkraad de Biest is dringend op zoek naar mensen die een 
functie in het bestuur willen vervullen. Wij zoeken vooral mensen die be-
stuurlijke ervaring willen opdoen of die al hebben. Natuurlijk is de kandi-
daat betrokken bij het wel en wee van de wijk de Biest.

De doelstellingen van stichting Wijkraad de Biest:  
Het bevorderen van de woon-, werk- en leefsituatie in de wijk de Biest te Weert; en het verrichten van alle verdere handelingen, die 
met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen  zijn. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door zelf daartoe initiatieven te  nemen, danwel door groeperingen, in- en 
extern de organisatie daarin te stimuleren, te begeleiden en/of te steunen.
Zij tracht dit te doen in overleg en samenwerking met de gemeente en andere instanties en instellingen die werken aan de leefbaar-
heid van de wijk de Biest te Weert.

Heeft u interresse in een functie bij onze stichting die door vrijwilliggers wordt bemenst, meld u dan bij wijkraaddebiest@online.nl.

Wijkfeest 2012

 
Tijdens het wijkfeest op 8 juli 2012 is er een vrijmarkt. 
Iedereen kan dan van 12 uur tot 17 uur zijn of haar 
spulletjes verkopen. 
Oud of jong, vereniging, zaak, man, vrouw en kind 
allemaal kunnen ze meedoen. Om zeker te zijn van een 
plaats (gratis) kun je je nu al opgeven bij: 

 wijkraaddebiest@online.nl.” 



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 Mariska Sanders
tel: 0495-697900

email: l.aarts@puntwelzijn.nl
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COLOFON

ARTIKELEN
GEMEENTE WEERT
LEDEN VAN WIJKRAAD DE BIEST
SCHUTTERSGILDE ST. HIERONYMUS
G. HENDRIKS
STG. HUURDERSBELANGEN M.L.

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.

 

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

CONTACT MET GEMEENTE WEERT

U bent waarschijnlijk gewend om de Servicelijn van de gemeente te bellen als u iets wilt melden over de openbare ruimte. 
Dit nummer bestaat niet meer. Alle vragen en meldingen lopen via het algemene telefoonnummer van de Gemeente (0495) 575 000. 

U wordt via dit nummer doorgeschakeld naar het Klant Contact Centrum (KCC)-telefonie.
Binnen het KCC wordt de melding aangenomen, opgenomen in een meldingensysteem (KIM) en vervolgens doorgezet naar de afde-

ling Openbaar gebied, die de melding afhandelt.

Klant Contact Centrum
De Gemeente wil haar dienstverlening naar burgers verbeteren. Een van de veranderingen is het terugbrengen van het aantal doork-
iesnummers. Er is nu één duidelijk aanspreekpunt voor burgers: het Klant Contact Centrum. Hier kunnen klanten/burgers met alle 

vragen terecht, ongeacht hoe ze contact zoeken met de gemeente (schriftelijk, telefonisch, elektronisch of persoonlijk aan een balie). 
In het Klant Contact Centrum zijn medewerkers actief die veel vragen van klanten snel en juist kunnen beantwoorden. Bij complexere 

vragen weten zij de weg te vinden naar de juiste collega of instelling.
Behalve bellen kunt u met uw vragen natuurlijk ook terecht op het Digitaal Loket van de gemeente Weert: http://weert.nl/digitaalloket 


