
Wozoco De wei-jer. Nieuw groen? 
 

• Doel van de bespreking 

• Invulling geven aan een wijkpark  

• Op basis van burgerinitiatief ? 

• Ideeën? Wensen. 

• Oprichten van een werkgroep ? 

 

•  Onderwerpen 

• Wat ging hieraan vooraf. 

•  Bestemmingsplan 

• Omgeving 

• Belang van Groen 

• Behoud deel huidige inrichting? 

• Nieuwe mogelijkheden en wensen 

• Werkgroep ? Opdracht? 

 



Inrichting wijkpark 1969 
 

• Inrichtingstekening van de gemeente 1969 

•       



 

Echter het park kwam er niet 

 
 • Gebruik als 

evenemententerrein voor 

tentoonstellingen 

circussen en parkeren. 

 

• Voetbalveld 

• Hondenuitlaatterrein 

• Deel naar inrichting 

Vijverhof. 

 

• Belofte gemeente 1980: 

Uitvoering park zodra er 

geld voor beschikbaar is 

 



Tijdelijk gebruik als 

Woonzorgcentrum 
 

• Februari 2008: gemeentelijk plan 

voor het tijdelijk vestigen van 

een Wozoco. 

• Handtekeningenactie 

omwonenden. 

• Gesprekken met de gemeente 

over besteding huuropbrengsten 

 

 

•       

 

 

 

                   



Tijdelijk Woonzorgcentrum 
 

• Dan maar 5 jaar wachten op de financiën  

 

•       



Opheffing tijdelijke Wozoco  
 

• Opheffing per 1 maart 2014 

• Besteding huuropbrengsten naar 

grondbank. 

• Nog steeds geen geld voor 

herinrichting.  

• Wel steun voor burgerinitiatief 

 

Wethouder H. Litjens 

Burgerinitiatief ? 

 



Moet oude situatie hersteld worden? 
 

• Wat is mogelijk (kosteloos) 

over te nemen?.  

1.   Inrit Graafschap   

 Hornelaan 

 

2.   Beukenhagen   

                            

3.   Inrit af Vijverhof  

      en deel verhar- 

      ding links achter 

 

4.   Buitenmeubilair     

 

 



Moet oude situatie hersteld worden? 
 

• Wat is mogelijk (kosteloos) 

over te nemen?.  

 

5.   Poel  

 (vergroten?) 

5a  Sloot 

     (hemelwater- 

      afvoer) 

6.  Meterkast? 

 

7.  Teelaarde terug aanbrengen en 

diep omploegen en egaliseren.     

 

 



Bestem-

mingsplan 
 

• Voorheen: 

Bestemmingsplan 

Bedrijventerreinen 

Oost en West 

• Nu: Bestemmings-

plan Bedrijven-

terreinen 2013 

 

• Grijs = Verkeer 

(met aanduiding ‘groen’) 

• Groen= recreatie en 

volkstuintjes 

•  Paars= Bedrijf     

 

 



Hebben we niet voldoende parken? 

Stadspark 

Helaas binnen de 

grachten niet 

toegankelijk voor publiek 

Voormalige burcht De Nijenborgh 



Franciscus Hospice 

• Vanaf 2002 wordt de tuin verzorgd 
door vrijwilligers 

Bezoek jury: Groenste stad 

van Europa 



Verzorgingshuis Hieronymus 

Franciscuslaan 

Schuttersfeest Biest 

Franciscuslaan Tuin Hieronymus 



Park Biest Noord-Oost 

• Voldoet aan de behoefte voor 
de jeugd 

Hondenuitlaatplaats aan 

Graafschap Hornelaan 



Zijn er niet genoeg 

parken in Weert ? 

M2 park en plantsoen per 

inwoner (Weert 14,4 m2 

Roermond 23,5 m2) 

% park en plantsoen t.o.v. de totale 

oppervlakte  

(Weert 0,7 % Roermond 2,3%) 

Nederweert op de laagste plaats in 

Nederland 

 

CBS cijfers 2010  

steden 45000-50000 inwoners 

M2 groen per inwoner 

Landelijk 50 m2 

Weert  52 m2 

Nederweert 19 m2 

 



Voordelen van het groen zijn bekend 

Groen Loont!     

 Bomen en struiken 
      Voorzien ons van zuurstof 

• Nemen CO2 op. 

• Vangen het fijnstof op. 

• Zorgen voor koelte in de 
zomer.             

•  Bomen en struiken bieden 
voedsel en onderdak aan 
insecten vogels vleermuizen 
en mossen. 

•  1,4 miljard euro besparing 
op zorgkosten bij 
vergroenen omgeving. 

• Opwaardering van de wijk 
en stijging van het 
onroerend goed. 

 

 



Herinrichting- Wensen 
 

Voorheen akkers, boomgaarden en 

weilanden met natuurlijke hagen       

 

 



Herinrichting- Wensen  

 

Fruitboomgaard ? 

Notenbomen en kastanjes? 

Bessenstruiken? 

Voorwaarde: 

    Het park moet voor 
de gehele gemeen-
schap zijn.  



Herinrichting- Wensen 
 

Struiken? 

Planten? 

Kruiden? 

Grasvelden?       

 



Herinrichting- Wensen 
 

Vlinderstruiken? 

Wilde planten? 

       

 

 

 



Herinrichting- Wensen 
 

Ontvangen voorstel: 

Ecohaag rond 

hondenuitlaatplaats 

       

 

 



Herinrichting- 

Wensen 
 

Ideeën? 

Werkgroep? 

Afspraken? 

       

 


