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Het wijkblad de Biest heeft een nieuw jasje. We proberen het voor u meer overzichtelijk en prettiger leesbaar te maken. Heeft u nog op-
merkingen, een mooie foto, een column over de wijk of heeft u een interessant item voor het wijkblad laat het ons dan weten en 
misschien staat uw verhaal of foto in de volgende editie van Wijkblad De Biest. Mail ons: wijkraaddebiest@online.nl

De wijkraad heeft de kaart met het bestemmingsplan 
bekeken en gezien dat het speelterrein aan de Klooster-
straat Graafschaphornelaan, lees meer op pag.. 

Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat de woning aan de Graaf Jacob-
straat 1 na een grondige verbouwing haar deuren heeft geopend als het Toon 
Hermans Huis Weert, lees meer op pag 2

verder in deze editie van nieuwsblad de biest
# 02 - Nieuws uit de wijk
# 03 - Gemeente voorzieningen
# 04 - Kleine berichten uit de wijk
# 05 - Zwembad de Ijzeren Man
# 06 - Wat zijn de gevaren van vuurwerk
# 07 - Bestemmingsplan Kloosterstraat
# 08 - Belangrijke telefoonnummers

In de vorige wijkbladen vroegen we of jongeren ook een stukje zouden kunnen 
schrijven. En dat is gebeurd. De schrijvers hebben hun cadeautje al gekregen en 
een van de beste artikelen vindt je hieronder. We hebben de naam eruit gelaten.

Hallo, Ik ben  ..... ik vind mijn wijk gewoon fantastisch en prachtig ik heb een 
paar kinderen ondekt ze zijn alle twee 7 jaar oud en ze zijn super aardig maar 
afentoe als we buiten spelen dan komen er auto,s en dan moeten wij weer aan 
de kant en dat is het enige nadeel de wijk biest is mooi en rustig en aardige  
mensen in de buurt.  Er is een speeltuin in de buurt daar kan je spelen en er 
zijn eendjes als je mijn straat uitloop en daar ergens staat weer de Hupkens 
lekker ijsje eten JAMMIE..........   dit was mijn verhaal
                                                                                                                 
GROETJES                                                                                                                                  

Als jonge schrijver kun je altijd in het wijkblad schrijven. Over je straat, of wat 
je meemaakt, of een leuke gebeurtenis, of wat dan ook. Alleen nu zijn even de 
cadeautjes op. Stuur je verhaal met of zonder tekening naar:
wijkraaddebiest@online.nl

Jonge schrijvers uit de buurt

editie #1 jaargang 2013nieuws uit de wijk
De Biest

editie #2 jaargang 2013

BUURTBEWONERS, WERK MEE AAN JOUW MOOIERE BUURT!  
In de wijk Biest werken Kindcentrum Aan de Bron, bewoners, muziekverenigingen en kunstenaars de komende maanden sa-
men aan het verfraaien van de buurt door het maken van een kunstwerk voor een lelijke plek. Lees meer op pagina 4 en 5.

Verder in deze editie van nieuwsblad de biest
# 02 - Meer groen op straat
# 03 - Cultuur met je buur
# 06 - Meld misdaad anoniem
# 07 - NL doet, doet u mee
# 08 - Belangrijke telefoonnummers 

HET ROEMRUCHTE VERLEDEN VAN DE BIEST

De organisaties Aldenborgh/LGOG, Veldeke Weert en KeiSjiek houden 
donderdagmiddag 25 april vanaf 15.00 uur een Stamtafelmiddag in 
Café-Zaal De Hook. Iedereen die iets wil vertellen over het rijke en roem-
ruchte caféverleden van de Biest is welkom. 

De drie organisaties zijn bezig om stamtafelverhalen, anekdotes, oude foto’s
en documenten van bestaande en voormalige Weerter café’s te verzamelen. 
Deze keer is De Biest aan de beurt, waarbij de historie van de Biest kermis 
en carnaval zeker niet mogen ontbreken. 

Schroom niet om donderdagmiddag 25 april even langs te komen bij
Café-Zaal De Hook. Neem informatie en uw verhaalmee, dat wordt beloond 
met een gratis consumptie. Een gezellige muzikale middag vol verhalen 
is met uw bijdragen gegarandeerd. Entree gratis.
 

In de vergadering van dinsdag 23 oktober 2012 heeft de Wijkraad de 
Biest de leefbaarheidagenda voor de wijk de Biest vastgelegd:

1. Het Wijkfeest op 14 juli 2013 en Kerstmarkt niet op 
   10 december 2013, maar op woensdag 11 december as.
2. De Buitenbioscoop is op zaterdag 14 september 2013.

3. Opknappen winkelcentrum Graafschaphornelaan.
4. Cultuur met je buur.

5. Verlichting park Aan de Bron. 

Inmiddels zijn door de gemeente de doelen goedgekeurd en voor de 
financiering wordt gezorgd. Er zal nog worden overlegd met de onder-
nemers van de winkelstrip Graafschaphornelaan over het opknappen. 

Ook over de plaatsing van de verlichting park A/d Bron, nabij de 
Heerlijkheidlaan wordt met gemeentewerken overleg gepleegd.

De eerstkomende vergadering van de wijkraad is op dinsdagavond  21 
mei a.s. van 19.30 tot 21.30u. Wilt u de vergadering bijwonen, meld u 
aan bij het contactpunt van de wijkraad, (wijkraaddebiest@online.nl) 

dan laten wij u weten op welke locatie de vergadering zal plaatsvinden.

Leefbaarheidagenda De Biest

Oproep Wijkfeest 2013
Ons Wijkfeest 2013 wordt gevierd 

op 14 juli as. 

U kunt meedoen met de vrijmarkt en
de wijkraad zoekt hulp bij 

het wijkfeest. 
Geef u op bij Wijkraad de Biest.
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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 ge-
beuren 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 wijkraaddebiest@online.nl 

We zijn nog op zoek naar mensen die 
het leuk vinden om met de buurt en de 
wijk bezig te zijn. Meld u aan om eens 
een vergadering mee te maken. U bent 
hartelijk welkom. 
E-mail: wijkraaddebiest @online.nl

Digitaal dit Wijkblad ontvangen?
U kunt dit wijkblad ook digitaal ontvan-
gen. Dit wijkblad is dan in kleur! U kunt 
dit verzoek mailen naar: 
wijkraaddebiest@online.nl.

Stichting Groen Weert vraagt samen 
met de gemeente Weert hulp aan 
burgers en bedrijven om de woon- en 
werkomgeving verder te vergroenen. 
Hiervoor is het project ‘Een Groener 
en Gezonder Weert’ gestart. Weert is 
al de ‘Groenste Stad van Nederland 
2012’ en dat wil de gemeente ambi-
tieus uitdragen. Zowel de gemeente 
als de Stichting Groen Weert wil in-
woners daar ook actief bij betrekken.

Wat houdt het project in?
U als inwoner van Weert kunt aan-
geven wáár u meer groen wilt in uw 
straat of uw omgeving. De plaats en 
de gewenste boom geeft u door aan 
de Stichting Groen Weert. Deze laat 
uw voorstel vervolgens onderzoeken. 
Dit heeft te maken met bijvoorbeeld 
ondergrondse leidingen en de eigen-
domssituatie. Aan bedrijven en instel-
lingen wordt gevraagd om bomen te 
schenken. Immers zij hebben ook 
belang bij meer groen in hun omgev-
ing. De gemeente zorgt uiteindelijk 
voor het planten van de bomen.

Waarom meer groen op straat?
• Een groene uitstraling geeft een 

mooi en plezierig aanzicht in de 
straat. Uw woning kan hierdoor in 
waarde stijgen.

•  Meer groen in de straat geeft 
schaduw en verkoeling in hete 
zomerdagen.

• Bomen absorberen koolstofdi-
oxide en fijn stof en produceren 
zuurstof. Daarmee dragen zij bij 
aan verbetering van uw gezond-
heid én van het milieu.

U kunt aangeven wáár u een boom 
wilt laten planten op het formulier dat 
u van de website van de Stichting 
Groen Weert kunt downloaden (www.
groenweert.nl) of af kunt halen bij de 
balie Ruimtelijke Zaken bij de ge-
meente Weert. Voor meer informatie 
kunt u ook contact opnemen per email 
via info@groenweert.nl.

Mocht u of uw bedrijf een of meerdere 
bomen willen schenken gelieve dan 
eveneens contact op te nemen met 
Stichting Groen Weert. Op de website 
van Stichting Groen Weert is meer 
informatie hierover te vinden.

De actie wordt officieel gestart op 
zondag 21 april met een Bomendag 
in het NMC. Een onderdeel hiervan 
is een bomenbloesemfietstocht. Zie 
hiervoor informatie in de pers.

Oproep aan inwoners: gratis boom in uw omgeving

MEER GROEN OP STRAAT  

 







































































Nieuws uit de wijk Cultuur metJe buur
Buurtbewoners, werk mee aan jouw mooiere buurt!

In de wijk Biest werken Kindcentrum Aan de Bron, 
bewoners, muziekverenigingen en kunstenaars de ko-
mende maanden samen aan het verfraaien van de buurt 
door het maken van een kunstwerk voor een lelijke plek.

Kinderen uit twee groepen 6 van Kindcentrum Aan de Bron 
bijten het spits af. In drie lessen hebben de kinderen onder 
begeleiding van een filosofiedocente nagedacht over de 
begrippen ‘mooi’ en ‘lelijk’ en zijn ze met een fotografiedo-
cent en mensen uit de wijk op pad gegaan om in hun wijk 
een ‘lelijke plek’ te fotograferen.
De foto’s van de door hun gekozen plekken staan aan het 
einde van deze tekst afgebeeld. U kunt als wijkbewoner een 
stem uitbrengen op welke plek volgens u dringend mooier 
gemaakt moet worden.

Wat moet u doen?
Geef aan wat u de lelijkste plek in de wijk vindt. Stuur het in 
bij Kindcentrum Aan de Bron, Maaslandlaan 1 in Weert. U 
kunt ook een mail sturen aan: p.hermans@ricknet.nl Schrijf 
in de onderwerpregel Biest A, B, C, D of E. Doe dit vóór 15 
mei.

Wat gebeurt er met uw keuze?
Meeste stemmen gelden... Voor deze lelijke plek wordt door 
kunstenares Emmy van de Venne samen met de kinderen 
gewerkt aan verschillende ontwerpen voor kunstzinnige 
verbeteringen. Een deskundige jury kiest het beste ontwerp. 
Dit ontwerp wordt werkelijk uitgevoerd, waarvoor wij u als 
bewoners vragen om mee te helpen in de uitvoering. De 
onthulling gaat na de zomervakantie plaats vinden, op de 
nationale burendag, zaterdag 21 september.

Een rol voor de amateurverenigingen
De kinderen van de verschillende scholen maken een foto 
én een tekst over mooi en lelijk. Hiervan maakt Tineke Prins 
een tekst en arrangeur Frits Kessels een lied dat door zowel 
een koor als muziekvereniging kan worden uitgevoerd, en 
dat wordt gespeeld tijdens de onthulling. De bedoeling is, 
om op deze manier elk jaar een nieuwe plek in de wijk te 
kiezen waardoor de wijk steeds mooier wordt, en de bewon-
ers elkaar telkens weer ontmoeten.

De organisatie en coördinatie is in handen van de Marktp-
laats Ku+Cu, het project wordt mede mogelijk gemaakt door 
de Gemeente Weert, de Provincie Limburg, Rick en Wonen 
Limburg.
De foto’s waaruit u kunt kiezen staan op pagina 4 en 5.

Het complete formuliere kan worden afgedrukt van internet-
pagina www.biestblog.com.
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Schuttersgilde St. Hieronymus

Oud papier inzameling 2013:
Het papier kan tussen 10 en 13 uur 
aangeboden worden bij de container 
welke geplaatst is nabij de kruising 
Klooster- straat/Charitasstraat.

Het is op deze 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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KAN IK ANONIEM AANGIFTE DOEN BIJ DE POLITIE?
Alleen in uitzonderlijke, bedreigende situaties kunt u 
anoniem aangifte doen bij de politie. De politie dient 
dan een verzoek in bij de rechter-commissaris. 
U kunt een misdrijf wel altijd anoniem melden bij M., 
de meldlijn van Meld Misdaad Anoniem.

BRIEFADRES BIJ AANGIFTE (DOMICILIEKEUZE)
Als het niet mogelijk is anoniem aangifte te doen, kunt u 
ervoor kiezen een briefadres (domicilieadres) in plaats van 
uw woonadres op te geven. Bijvoorbeeld het adres van de 
politie, van Slachtofferhulp of uw werkgever. Uw persoonlijke 
adresgegevens blijven dan anoniem, uw naam niet. De rech-
ter beslist of deze anonimiteit tijdens het strafproces wordt 
voortgezet.

HOE KAN IK AANGIFTE DOEN BIJ DE POLITIE?
U kunt persoonlijk, via internet of telefonisch aangifte doen 
bij de politie. De aangifte kan gedaan worden bij elk politie-
bureau in Nederland. U hoeft dus niet naar een politiebureau 
in de plaats waar het strafbare feit is gepleegd. U moet wel 
altijd aangifte doen in het land waar het strafbare feit heeft 
plaatsgevonden.

ONLINE AANGIFTE DOEN
Via de website  politie.nl kunt u elektronisch aangifte doen. 
Dit kunt u alleen doen bij kleine misdrijven waarbij het niet 
waarschijnlijk is dat de dader kan worden opgespoord, maar 
waarbij wel een proces-verbaal nodig is. U kunt bijvoorbeeld 
internetaangifte doen van:
• diefstal uit de eigen auto;
• diefstal van een (brom)fiets; 
• vernieling; 
• winkeldiefstal.

TELEFONISCH AANGIFTE DOEN
U kunt ook tegen lokaal tarief telefonisch aangifte doen via 
0900 - 8844.

NA DE AANGIFTE
Nadat u aangifte heeft gedaan, stelt de politie meestal een 
onderzoek in. De politie is daarbij verplicht u op de hoogte 
te houden van het verloop van het onderzoek. U kunt ook 
op de hoogte blijven via de  aangiftevolgservice op Politie.
nl. Als uw aangifte in aanmerking komt voor deze service, 
ontvangt u hierover per e-mailbericht.
Wanneer u aangifte heeft gedaan van een strafbaar feit, 
kunt u deze aangifte later niet intrekken.

VERPLICHT AANGIFTE DOEN
Van sommige ernstige strafbare feiten bent u verplicht 
aangifte te doen. Het gaat bijvoorbeeld om moord, doodslag, 
verkrachting en ontvoering.

Meld misdaadAnoniem

De bushokjes 
weer vernield!



Op 15 en 16 maart zijn er in het hele land verschillende 
NLdoet activiteiten geweest. 
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland dat 
door het OranjeFonds georganiseerd word. NLdoet zet 
vrijwillige inzet in de spotlight en stimuleert iedereen om een 
dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Op vrijdag 15 maart zouden de wijkraad, medewerkers 
van Punt Welzijn, Gemeente Weert, Wonen Limburg en 
De Risse meedoen aan NLdoet door het speeltuintje op de 
hoek Graafschap Hornelaan-Kloosterstraat schoon te maken 
en op te knappen. Dit is helaas door het slechte weer niet 
doorgegaan. Natuurlijk willen we deze activiteit toch nog 
plaats laten vinden omdat we vinden dat oa deze plek het 
verdient om opgeknapt te worden. 

Op woensdag 24 april van 10.00 tot 14.00 uur zullen we 
onze handen uit de mouwen steken en het speeltuintje 
een opknapbeurt geven. We zullen oa de speeltoestellen 
schoonmaken, de banken schuren en opnieuw beitsen, de 
perken snoeien en een hinkelbaan schilderen. Ook zal het 
BuurtTerras aanwezig zijn, waar u met vragen of opmerkin-
gen over de wijk terecht kunt. 

Tijdens deze activiteit kunnen we natuurlijk heel veel 
“handen” gebruiken. Heeft u zin om ons te komen helpen?? 
Dan bent u natuurlijk van harte welkom!! Neem zelf een 
emmer en een spons, een snoeischaar of een schoffel 
mee en dan maken we er samen een mooie dag van!!

Mocht u nog vragen hebben of wilt u ons meehelpen?? 
Neem dan contact op met Mariska Sanders, opbouwwerk-
ster van de Biest, via telefoonnummer 06-44965292.

              
 

Meld misdaad NL DOETDoet u meeAnoniem

De bushokjes 
weer vernield!
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