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WIJKRAAD DE BIEST IS OP ZOEK NAAR ALLE 
VERENIGINGEN!
 
Wijkraad de Biest is op zoek naar alle verenigingen die in de 
wijk de Biest aanwezig zijn. We hebben al een lijstje, maar 
dat is niet compleet. Soms kloppen de adressen niet meer of 
ontbreken er andere gegevens. Wij hebben graag de naam 
van de vereniging, en de gegevens van de voorzitter en of de 
secretaris, ook de website en/of het e-mailadres hebben wij 
graag. Dus bent u een bestuurslid van een vereniging van de 
Biest of kent u een vereniging, stuur de gegevens naar de 
wijkraad. Mogelijk kan de wijkraad ook uw vereniging op een 
of andere wijze steunen. Daarbij hebben we het verzoek van 
de gemeente gekregen om de behoefte aan accomodatie van 
de verenigingen te inventariseren alsmede de accomodatie-
mogelijkheden die er zijn op de Biest. Dus ook als u accomo-
datieruimte heeft laat het weten aan de wijkraad: 
wijkraaddebiest@online.nl of Postbus 345 6000 AH Weert.

Agenda wijkraad

De eerstkomende vergadering van de 
wijkraad is op dinsdagavond 8 januari as 
van 19.30 tot 21.30u.
Wilt u de vergadering bijwonen, meld u 
dan even aan bij het contactpunt van de 
wijkraad, dan laten wij u weten op welke 
locatie de vergadering zal plaatsvinden.

Vergaderdata 2013 (dinsdagen): 
8 januari
26 februari
2 april
21 mei

Wijkblad: Deadline inleveren kopij: 
21 januari
23 maart
3 juni
          

    

dinsdag 11 december

W i j k b l a d  D e  B i e s t  nieuws uit de wijk
editie 
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In deze editie van Wijkblad De Biest

02 - Archeologische onderzoeken /

Wijkunit wordt weer ‘groen’

03 - Veiligheid en het verkeer

04 - Seniorenvereniging “Altijd Jong” 

KBO “de Biest”

05 - Sonnehofke gesloopt

06 - Gevaren van Vuurwerk

07 - “Maak het Stadspark aantrekkelijk!”

08 - Wat u misschien nog wilt weten!
In de sfeervolle ambiance van de oude Paterskerk op de Biest 

te Weert van 13.30 tot 17.00 uur
Op de kerstmarkt kunt u onder het genot van o.a. glühwein, 
kerstmuziek en wafels diverse kraampjes bekijken waarin 
artikelen te koop worden aangeboden of informatie wordt 

gegeven. Uiteraard zal de Kerstman niet ontbreken !!
De opbrengst komt ten goede aan de Katholieke Bond voor 
Ouderen en de activiteitenbegeleiding van Land van Horne
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11 juni
2 juli
10 september
22 oktober

5 augustus
2 nov  



Archeologische onderzoeken /
Wijkunit wordt weer ‘groen’

ARCHEOLOGISCHE ONDERZOEKEN.

Bij het verschijnen van dit blad (begin de-
cember), is er begonnen, of zal er binnen 
niet al te lange tijd op het terrein van de 
voormalige basisschool aan de Klooster-
straat begonnen worden met een aanvullend 
archeologisch onderzoek. 

Eerder dit jaar zijn hier, na de sloop van de 
vroegere school, archeologische sporen aange-
troffen uit de vroege ijzertijd. Het betreft onder 
meer afvalkuilen met verbrande plantenresten en 
handgevormde aardewerken voorwerpen. Deze 
resten zijn bijzonder omdat er in Weert (nog) 
geen vergelijkbare locaties zijn aangetroffen, 
waar deze overblijfselen kunnen worden blootge-
legd. De resten bevonden zich in een nat gedeelte 
van de grond, daardoor is er een kans dat er ook 
vruchten, zaden en pollen uit die tijd (800 tot 400 
jaar voor Christus) kunnen worden geanalyseerd. 
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WIJKUNIT GRAAFSCHAP HORNELAAN 
WORDT WEER ‘GROEN’

De  wijkunit, gelegen aan de Graafschap 
Hornelaan 137, net voor de Ringbaan-Oost, 
vanwaar uit de gemeente het onderhoud in 
de wijken Biest en Groenewoud verrichtte, 
is na 13 jaar opgeheven.  De ruimte wordt 
weer ingericht als wijkpark met struiken en 
bomen.

In het najaar van 1999 is de gemeente Weert 
daar, zonder de nodige geldige vergunningen, 
begonnen met het kappen van de 30 jaar oude 
bomen en het inrichten van een wijkunit.
Dit in de groenstrook welke als bufferzone fun-
geert  tussen het bedrijventerrein en de woon-
wijk. Hiertegen is toen bezwaar aangetekend  
door omwonenden, Stichting Belangenbehartig-
ing De Biest Noord-Oost, IVN Weert en Bewoners 
commissie Groenewoud Noord. Na 2 jaar proce-
deren werden de bezwaarmakers door de Rech-
tbank Roermond in het gelijk gesteld. 

Helaas was er was er door een indiener een 
vormfout gemaakt waardoor de gemeente toch de 
bouw van de wijkunit kon legaliseren. 

Achteraf is gebleken dat het creëren van wijkunits 
in de diverse wijken economisch niet verantwoord 
is. Een economische crisis  is dus dé gelegenheid 
om de fouten uit de jaren 90 weer te corrigeren. 

Door het aanvullend onderzoek kan men infor-
matie krijgen over het lokale klimaat indertijd, en 
hoe de mensen in hun levensonderhoud voorza-
gen. Bovendien dateren deze resten uit een tijd 
dat de “stad Weert” nog niet bestond. Dus een 
unieke gelegenheid om gegevens uit die tijd nader 
te onderzoeken.

Over de vindplaats op Biest 47-51 is een rapport 
verschenen, hierover moet nog een beoordeling 
worden gedaan, waarna er een selectiebesluit zal 
worden genomen door B+W. 
Het nog bestaande gedeelte grenzend aan 
Biest 53, zal binnen korte tijd tot op het maaiveld 
worden gesloopt. Bij deze sloop zal niets worden 
verstoord, d.w.z. alleen boven de grond wordt 
gesloopt.

De lelijke‘wijkwerf’ met containers, oud ijzer en 
grof vuilopslag kan nu gelukkig weer plaats mak-
en voor het nodige groen en over 30 jaar is alles 
weer terug naar de oorspronkelijke situatie. Vanaf 
de Ringbaan-Oost kunnen  de bezoekers aan de 
Groenste Stad van Nederland binnenkort weer 
met een gerust hart ontvangen worden.  



tekstArcheologische onderzoeken /
Wijkunit wordt weer ‘groen’

Veiligheid en het verkeer

Basisschool Aan de Bron heeft twee belang-
rijke plekken waar ouders en kinderen het 
schoolplein kunnen bereiken. Allereerst aan 
de Maaslandlaan. Deze straat is een belang-
rijke toegangsweg tot o.a. het ziekenhuis 
en de stad en daarom is er een stop – en 
parkeerverbod ingesteld aan de kant van de 
school.

Er is met de Gemeente en de politie al diverse 
malen overleg geweest hoe we deze ingang van 
de school zo goed mogelijk kunnen gebruiken. 
Ook voor de Ouderraad en de Medezeggenschaps-
raad is dit al vanaf het begin (april 2009) een 
gesprekspunt. Iedereen die we konden benaderen 
in relatie tot verkeer hebben we gedaan, maar er 
kan/wordt niets mee gedaan. Als directeur heb ik 
de afgelopen jaren tientallen ouders aangespro-
ken en een briefje meegegeven dat in het belang 
van de veiligheid hier geen kinderen uit de auto 
gezet mogen worden, laat staan de auto parkeren 
om het kind even naar binnen te brengen.

De Gemeente vindt dat we deze poort nooit moe-
ten gebruiken en dan zou alle veiligheid gegaran-
deerd zijn. Dat werkt ook echt niet en dus geen 
oplossing van de problematiek. Brigadieren zou 
een oplossing kunnen zijn maar dan dient er eerst 
een oversteekplaats gecreëerd te worden maar of 
er voldoende ouders bereid zijn………………?

Als directeur vind ik het volstrekt onverantwoord 
om hier kinderen te laten brigadieren.
Verzoek: laat uw kind(eren) op de parkeerplaats 
voor de sporthal uitstappen. Zij kunnen best een 
eindje lopen.

Dan naar de achterkant van de school.
De situatie aan de achterkant van de school is 
ook gevaarlijk. Dit zegt de politie zelf ook en er 
doen zich vervelende situaties voor. Oorzaak het 
struikgewas maakt de uitgang erg onoverzichte-
lijk. Twee ouders van de ouderraad hebben alle 
bewoners van de Heerlijkheidslaan benaderd maar 
de meeste mensen willen dat de struiken blijven 
staan. De Gemeente zou gevraagd kunnen wor-
den om op te schonen maar de weerstand is te 
groot. Dus gebeurt hier ook niks en blijft helaas 
de situatie zoals die is.
Je moet er niet aan denken dat er hier ooit een 
kind aangereden wordt omdat er een aantal strui-
ken moeten blijven staan.

Wat kunnen we verder nog …..ik heb geen idee.

Herm Verbugt, 
Directeur Basisschool Aan de Bron.
h.verbugt@aandebron.nl

De wijkraad wil heel graag ook jongeren in ons blad 
laten schrijven.

Dus beste jongeren, schrijf een stukje over wat je 
slecht vindt, of wat je goed vindt in de buurt, of wat 
je interesseert, het geeft niet wat, en stuur het naar 
de wijkraad. Liefst per e-mail. Iedere jonge inzender 

krijgt van de redactie een cadeautje.
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Seniorenvereniging “Altijd Jong” 
KBO “de Biest”

04

Viering van St. Franciscus en Wereld-
dierendag.

Op donderdag 4 oktober vierden de leden van 
Seniorenvereniging Altijd Jong en de bewoners 
van Zorgcentrum Hieronymus samen het feest van 
Franciscus en Werelddierendag.

Bij de opening van de middag werden leden en 
bewoners getrakteerd op koffie of thee, met daar-
bij een heerlijk stuk taart van bakker Moonen. De 
taart was versierd met bijgevoegde afbeelding van 
Franciscus. De prijzen bij het Bingospel stonden in 
teken van werelddierendag, waarbij 
er voor gezorgd werd dat iedereen een prijs had. 

De middag werd bekostigd met de opbrengst van 
de Kerstmarkt 2011. In de pauze was er een glas 
wijn of fris, met daarbij chips en borrelnootjes. Na 
afloop ging iedereen met een prijs en goed gevoel 
naar huis. Met dank aan de dames en heren van 
de activiteiten begeleiding en aan stagiaire Yvonne 
voor deze geweldige middag.

Een gezellig dagje uit door leden van Altijd 
Jong. 

Leden van Seniorenvereniging Altijd Jong / KBO 
afdeling de Biest bezochten op 12 september de 
Gezondheidsbeurs van de KBO in Roermond. Deze 
beurs werd door de KBO georganiseerd in het 
kader van haar 60-jarig bestaan. Het thema was: 
“Gezond ouder worden en blijven”. De gezelligheid 
werd nog vergroot, door het feit dat zij er samen 
met de bus naar toe gingen. Met dank hiervoor 
aan de Wijkraad !

Olga Commandeur opende de dag. Op ludieke 
wijze bracht zij alle spieren in beweging. Op de 
beurs was voor de dames van alles te beleven. 
Schoonheidspecialisten lakten de hen de nagels, 
waarna ze terecht konden voor een voetreflex 
massage. Je kon er terecht voor een gehoortest, 
voor meting van bloeddruk, hartslag en suiker, 
maar ook voor informatie over meditatie, Yoga, 
Tai Chi, Nordic walking en nog veel meer. Thei 
en Marij en “De golden Liesjes”zorgden voor 
voldoende muzikaal vermaak. Ook de inwen-
dige mens werd niet vergeten, tussen de middag 
waren er heerlijke broodjes, soep, pasteitjes en 
gebak. 

De klapper van de dag was natuurlijk de mode-
show, waarbij eigen leden, kleding van Mode-
huis Berden showden. Ook het bestuur van Altijd 
Jong lied zich hierbij van haar beste kant zien; in 
fleurige jurk en een nieuw jasje. 
Het was een geweldige dag, met dank aan de KBO 
en de Wijkraad.   

 

Seniorenvereniging “Altijd Jong”  KBO “  
de Biest” 

Altijd Jong is een gezellige club, waar u - onder 
het genot van een kop koffie -  mensen kunt 
ontmoeten, maar ook kunt deelnemen aan activ-
iteiten, als handwerken, Yoga, een kaartje leggen 
of rummy-cub spelen.

Maandag handwerken van 14.00 - 17.00 uur
Dinsdag  yoga van 9.00 -  10.00 uur
Donderdag 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, Biest 43. 
De koffie staat klaar! 



Seniorenvereniging “Altijd Jong” 
KBO “de Biest”

05Sonnehofke gesloopt

Eind oktober is het Sonnehofke gesloopt. 
Hier hadden tot voor kort de verenigingen 
het KBO, de drumband van schuttersgilde st. 
Hieronymus en de wijkraad sedert vele jaren 
hun verenigingsruimte. Deze verenigingen 
moesten op zoek naar een andere ruimte. 

Op de locatie van het Sonnehofke en de locatie 
van de eerder gesloopte basisschool en gymzaal 
zal worden gebouwd. 
Na het aanvullende archeologisch onderzoek en 
de bestemmingsplanwijziging worden er twaalf 
grondgebonden woningen en een appartementen-
complex met 18 appartementen gebouwd. Ook 
komen er drie bouwkavels voor zelfbouw beschik-
baar. 
Op biestblog.wordpress.com kunt u een verslag 
van de informatiebijeenkomst van 26 juni jl. over 
de bouw van 18 appartementen vinden en een 
getekende impressie daarvan.

Biest op internet

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!

Kerstviering: Onze Kerstviering is op donderdag 
20 december in de Orangerie.

Kerstmarkt: U vindt ons ook op de kerstmarkt 
van de Wijkraad op 11 december in de Pater-
skerk. Wees welkom op onze stand.

Het bestuur van Altijd Jong
Tel. 524085
E-mail: T.Janssen1946@kpnmail.nl



De gevaren van vuurwerk

WAT ZIJN DE GEVAREN VAN VUURWERK?
Vuurwerk is mooi, maar ook gevaarlijk. Om aan 
te geven hoe gevaarlijk het is, wordt er gebruik 
gemaakt van een gevarenklasse. Klasse 1.1 is de 
gevaarlijkste en klasse 1.4 is het minst gevaarlijk. 

Hieronder een overzicht van de verschillende 
gevaarklassen:        
• 1.1G: Gevaar voor een massa-explosie 
• 1.2G: Gevaar voor scherfwerking (dat  
 betekent dat er kans is dat er scherven  
 rond uitspatten, na de explosie.)
• 1.3G : Er is gevaar voor brand op afstand,  
 maar niet echt voor scherfwerking. 
• 1.4G of S: Het gevaar blijft beperkt tot de  
 directe omgeving van de doos. 
Dit is alleen zo wanneer het vuurwerk in de  
officiële vervoersverpakking is verpakt. 

Je moet vooral oppassen dat je uit de buurt blijft 
van vuurwerk dat afgestoken wordt. Je mag het 
ook niet naar mensen en dieren gooien. Dit kan 
grote gevolgen hebben. Er kunnen gewonden val-
len en mensen en dieren kunnen zelfs verminkt 
raken.

HOE HERKEN IK VEILIG VUURWERK?
Vuurwerk dat je in de winkel kan kopen, moet aan 
heel wat eisen voldoen.
Dit moet er allemaal opstaan:
• ‘Geschikt voor particulier gebruik’.
• Een vermelding of afbeelding van het soort  
 vuurwerk  
 en de effecten die je kan verwachten wan 
 neer je het afsteekt.
• De naam en het adres van de fabrikant en  
 de in Nederland gevestigde importeur of  
 handelaar.
• Het artikelnummer van het vuurwerk en  
 het productiejaar van het vuurwerk. 
• Een gebruiksaanwijzing van hoe je het 
 vuurwerk hoort af te steken.
• Er moet een lontje aan het vuurwerk zitten  
 (uitgezonderd knalerwtjes, trektouwtjes  
 Bengaalse lucifers). 

Alle gegevens moeten leesbaar zijn in de Neder-
landse taal en voor iedereen gemakkelijk te be-
grijpen. Als dit niet zo is, dan is het vuurwerk ver-
boden om in Nederland te hebben en af te steken. 
Koop daarom alleen vuurwerk in Nederland en 
let er goed op wat je koopt. Verboden vuurwerk 
voldoet dus niet aan bovenstaande eisen!

HOE STEEK JE VUURWERK VEILIG AF?
Allereerst is het belangrijk dat je je hoofd erbij 
houdt. Het is dus belangrijk dat je nuchter bent. 
Zorg dat je niet teveel hebt gedronken, als je vu-
urwerk afsteekt. Ook is het belangrijk dat je geen 
kleding draagt gemaakt van (licht) ontvlambaar 
materiaal. Verder hebben we nog een aantal tips 
om te voorkomen dat er iets fout gaat met het 
afsteken van vuurwerk:
• Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en sta- 
 biel staat.
• Zet vuurwerkpijlen in een fles. Vul de fles  
 tot de helft met zand of water, zo weet je  
 zeker dat deze niet om valt.
• Steek geen vuurwerk af wanneer je deze in  
 de hand hebt.
• Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is  
 afgegaan) NOOIT opnieuw aan.
• Steek vuurwerk aan met een aansteeklont.

Verder willen wij eenieder een gezond, 
gelukkig en veilig 2013 toewensen.

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 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.
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tekst 7

“Gemeente, maak het Stadspark 
  aantrekkelijk!”

Een oproep van Stichting Groen Weert aan 
het Weerter bestuur om eindelijk iets te 
doen aan het Stadspark.

Voor het bezoek van het Koninklijk huis moest het 
Stadspark als manege ingericht worden. Hiervoor 
werden alle bloemperken verwijderd. Nog steeds 
zijn deze niet terug aangebracht. In de strijd voor 
de Groenste Stad van Nederland werd de jury 
met een boog om het Stadspark heen geleid daar 
het op zijn zachts gezegd geen visitekaartje voor 
Weert vormde. Schijnbaar heeft het stadsbestuur 
de moed opgegeven om er iets van te maken.

Al in 2002 is op initiatief van de Wijkraad De 
Biest in samenwerking met de Bewonersorgani-
satie Binnenstad en omwonenden, vertegenwoor-
digd door Jacques Verspagen, in een werkgroep 
een plan gemaakt voor het opknappen van het 
Stadspark. Dit plan is nog steeds actueel.

Nu Weert de Groenste stad van Nederland is 
geworden en over twee jaar ook nog de viering 
van 600 jaar stadsrechten plaats vindt, wil Stich-
ting Groen Weert de gelegenheid aangrijpen om 
het initiatief van de Wijkraad De Biest voor het 
Stadspark nieuw leven in te blazen.
Immers er is geld beschikbaar voor de viering van 
600 jaar stadsrechten.

Het plan uit 2002 ‘ Het Stadspark, analyse en 
visie’ voorziet, mede voor het gevoel van veilig-
heid, in het creëren van doorgaand pad vanaf de 
Recollectenstraat naar de Kasteelsingel en dan 
verder langs het politiebureau naar het stads-
centrum met een tweede doorgaand pad in het 
verlengde van de toegangspoort van houthandel 
Scheijmans, via Ververshof naar de Jan van der 
Croonstraat. Op het kruispunt van de hoofd-
paden is een fontein gepland. Door het zicht op 
deze fontein vanuit alle richtingen werkt deze 
als een magneet en als een oriëntatiepunt. Door 
het afschermen van het park met een pergola en 
smeedijzeren poorten aan de buitenzijde, kan het 
park na zonsondergang afgesloten worden. Het 

afsluitbaar maken en het aanstellen van een vaste 
beheerder voor toezicht en onderhoud, zorgen 
ervoor dat ongewenste activiteiten voorkomen 
worden. Bovendien is het geheel aantrekkelijker 
te maken. Bloemperken, bloembakken en nieuwe 
bomen kunnen het park verder aankleden.
Er is ruimte voor tentoonstellingen van kunstob-
jecten. De Tiendschuur met tuin kan bij het park 
betrokken worden door het aanleggen van een 
horecaterras aan de tuinzijde van het museum.  
Het realiseren van het plan voor het Stadspark 
zou een opsteker voor Weert zijn. Veel bewoners 
van de omliggende appartementen en woningen 
én bezoekers aan de groenste Stad van Nederland 
kunnen dan weer genieten van een echt park.  

De gevaren van vuurwerk Kindcentrum Aan de Bron.“maak het Stadspark aantrekkelijk!” 07



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
DE WIJKAGENT 
HERM VERBUGT,
DIRECTEUR BASISSCHOOL AAN DE BRON.

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.

 

Het wijkblad verschijnt vijf keer per jaar. In het wijkblad wil de wijkraad van 
de Biest u informeren over de zaken die in de wijk gebeuren of gaan gebeuren 
voor zover dat bekend is. 

Heeft u zelf informatie waarvan u denkt dat zou iets zijn voor het wijkblad, 
een leuk verhaal, een gedicht, een mooie foto, een historische wetenswaardig-
heid, kortom alles wat in het wijkblad past, stuur het naar ons. Naar: Stichting 
wijkraad de Biest, Postbus 345, 6000AH Weert, of per e-mail naar wijkraad-
debiest@online.nl 

De wijkraad bestaat momenteel uit een handjevol mensen die vrijwillig en met 
liefde met de wijkraad bezig zijn. De taken worden steeds meer uitgebreid, 
daarom zijn wij op zoek naar mensen met hart voor de wijk, die een bijdrage 
willen leveren bij de wijkraad. Meld u aan, u bent van harte welkom. 

VORMGEVING
R. TOOROP

DRUKWERK
PSW

Ook wij gaan met onze tijd mee!

0495 575000 
voor alle contacten met de gemeente!

Het vertrouwde servicelijn nummer van de Gemeente Weert 

is komen te vervallen. U kunt uw klacht of opmerkingen nu 

kwijt via het normale telefoonnummer van de Gemeente Weert. 

U wordt dan doorgeschakeld met de juiste persoon.


