
Nieuwsblad 

Op zaterdagavond 6 september organiseren de wijken Biest en Groenewoud een Mystery BuitenBios met hieraan voorafgaand 
een gezellige barbecue! De barbecue start om  17.30 uur. Vervolgens zal rond 20.00 uur de film worden vertoond. Beiden 
zullen plaatsvinden in het park Aan de Bron gelegen op de hoek van de Maaslandlaan en de Graafschap Hornelaan. Iedereen 
is welkom om samen met andere wijkbewoners te genieten van deze gezellige avond.   Lees meer op pag 7. 

In het najaar gaat het woonzorgcomplex ‘De 
Weijer’ aan de Graafschap Hornelaan verdwijnen. 
lees meer op pag 4. 

In Weert gaat het initiatief ‘Het wordt druk in de wijk’ van start in de 
wijken...  lees meer op pag 3 .
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editie #8 jaargang 2014
nieuws uit de wijk
De Biest

Wijkraad De Biest is in overleg met Rian Schonkeren van Franciscushuis 
Weert en ook met Liesbeth Maes van de Paterskerk over de gezamenlijke 
organisatie van de Kerstmarkt 2014 op woensdag 10 december. Ook aan 
Tanja Kools van het Toon Hermanshuis is medewerking gevraagd. De 
wijkraad steunt met de organisatie van de markt een goed doel en het 
Toon Hermanshuis zou heel goed dat goede doel kunnen zijn. 
 
De Kerstmarkt is een één-daagse activiteit waarbij de wijkraad nog 
hulp kan gebruiken. De markt heeft als doel de ouderen met (klein)
kinderen bijeen te brengen onder het genot van een kop koffie, iets fris 
en een lekkere verse wafel. Tijdens de markt kan kunst en huisnijverheid 
geëxposeerd worden. Ook is het een geschikte gelegenheid om Wijk 
De Biest te informeren over een bepaalde campagne. Wie een tafel (of 
meerdere) tot zijn beschikking wil hebben op die woensdag kan contact 
opnemen met Cees Kersten via ceekersweert@gmail.com. Een tafel 
huren voor een dag zal om en nabij de € 20,00 kosten (markt duurt van 
12.00 tot 17.00u). We hebben ruimte voor ongeveer 15-20 tafels. Dus vol 
is vol. Lees verder op pag. 4
 

Kerst 2014 in winterse sferen!



Nieuwsbrief Platform Weert in Beweging met aandacht voor ‘Samen Actief’. In wijk De 
Biest hebben Gerty Coppen en Cees Kersten zich aangemeld als ambassadeur van 
deze campagne. Kijk hiervoor op de website van www.beweegnet.nl/weert
 
Registreer als vriend (of ook als ambassadeur). Een ambassadeur werkt actief mee 
in de wijk. Een vriend wil in ieder geval op de hoogte blijven van alle initiatieven. Een 
actiever en gezonder Weert, dat kan geen enkele partij alleen, daar zetten we samen 
de schouders onder. Als je ook gelooft in de visie van “Bewegen is medicijn” en je 
wil regelmatig op de hoogte gehouden worden over nieuwe research op dit vlak en 
de ontwikkelingen van Weert in Beweging, registreer je dan als ‘Vriend van’ Weert in 
Beweging. We zetten je dan op de mailinglist en zorgen ervoor dat je regelmatig de 
nieuwsbrief ontvangt. Dat kan via de website: www.beweegnet.nl/weert/ambassadeur

Weert 
in beweging

Colofon
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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 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 wetenswaardigheid, 
kortom alles wat in het wijkblad 
past, stuur het naar ons bij voorkeur 
in digitale tekstbestanden met 
extensies .txt, .doc, .docx, rtf, .odt, 
ODF, en afbeeldingen met extensie 
.jpg en .png.
Naar: Stichting wijkraad de Biest, 
Postbus 345, 6000AH Weert, of 
per e-mail naar wijkraaddebiest@
outlook.com

We zijn altijd op zoek naar mensen 
die het leuk vinden om met de 
omgeving en de wijk bezig te 
zijn. Of wilt u een vergadering 
meemaken? Meld u aan, u bent 
hartelijk welkom en de koffie staat 
klaar. E-mail: wijkraaddebiest@
outlook.com

Digitaal dit Wijkblad ontvangen?
U kunt dit wijkblad ook digitaal 
ontvangen. Dit wijkblad is dan in 
kleur! U kunt dit verzoek mailen 
naar: wijkraaddebiest@outlook.com.

# 2

OPROEP

Enkele maanden geleden zijn wij (na een artikel in de Limburger en op 
de site van WeertdeGekste) actief geworden met het opruimen van afval 

en extra groenonderhoud in de wijk. Helaas heeft communicatie met 
gemeenteambtenaren nog niet tot verandering geleid.

 
Wij doen daarom een oproep aan iedereen die wil meewerken aan het 

verbeteren van het onderhoud:

-          spreek mensen die afval niet weggooien (ook hondenpoep) in de 
daarvoor bestemde containers en hun hond ongelijnd uitlaten er op aan

-          meld consequent klachten over afval, hondenpoep, gebrekkig 
onderhoud en dergelijke bij de gemeente via het digitaal formulier (http://

www.weert.nl/(71049)-Melding-openbare-ruimte.html )

-          help ons met het signaleren van achterstallig onderhoud van de 
groenvoorziening, en pak het mee aan

Wij zullen bij de wijkraad voorstellen om een wijkbarbecue te organiseren voor 
al degenen die aan deze oproep gevolg geven.

 
Als we samen onze schouder eronder zetten wordt het iets moois!

 
reacties naar:

Peter Ramaekers (ramae015@planet.nl) of

Kees van Wely (keesinkabul@hotmail.com)
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Pilot  
Sociale Wijkteam

De samenwerking tussen gemeenten Nederweert, Leudal en Weert en de zorgaanbieders in Midden-Limburg West 
krijgt meer vorm. Vandaag is in Horn een intentieverklaring ondertekend. Het komend half jaar vinden in de drie 
gemeenten proefprojecten plaats met sociale wijkteams.

De proefprojecten vinden plaats in Ospel, Leudal West en in Weert-Centrum/Biest. Het doel van de proefprojecten is om 
ervaring op te doen met samenwerking in de wijk. Ieder proefproject ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en legt eigen accenten 
passend bij de sociale omgeving. Op basis van de evaluatie van de proefprojecten nemen de drie gemeenten besluiten over 
hoe verder te gaan met sociale wijkteams/gebiedsteams.

Proefproject Biest en Binnenstad
In Weert gaat het initiatief ‘Het wordt druk in de wijk’ van start in de wijken Weert-Centrum en Biest. De nadruk in dit 
proefproject ligt in het verbinden van (medische) zorg en welzijn. Hiervoor is een eerste contact gelegd met organisaties 
die actief zijn in de wijk, zoals Franciscushuis, PSW en Toon Hermanshuis. Ander aandachtspunt is het tijdig op- maar 
ook weer afschalen van zorg. Het gaat dan onder andere om het afstemmen van de gemeentelijke taken met de taken 
van de zorgverzekeraar. De initiatiefnemers van dit proefproject zijn zorg- en welzijnsaanbieders uit Midden-Limburg. De 
gemeente Weert sluit bij dit initiatief aan. In een eerste overleg is inmiddels contact geweest met mevrouw Saskia Doek, 
beleidsmedewerker van de gemeente Weert. Er wordt een projectgroep geformeerd, die aan de slag gaat. Als u hiervoor 
interesse hebt dan kunt u dit doorgeven op wijkraaddebiest@outlook.com. Ook als u per email op de hoogte gehouden wenst 
te worden van de vorderingen.

Intentieovereenkomst
De drie gemeenten ondertekenden half juni samen met zorg- en welzijnsorganisaties de intentieovereenkomst ‘gebiedsgericht 
werken Midden-Limburg West’. Hiermee verbinden de partijen zich aan de proefprojecten. Elke organisatie zal op eigen kosten 
meewerken aan het ontwikkelen van de nieuwe manier van werken. De overeenkomstpartners zijn: Meditta Zorg BV, Stichting 
Zorggroep Noord- en Midden-Limburg, Stichting Proteion, Stichting Land van Horne, Stichting MET GGZ, Stichting Vincent van 
Gogh, Stichting Sint Jans Gasthuis, Stichting Punt Welzijn, Synthese, Stichting Vorkmeer, Stichting MEE Noord- en Midden-
Limburg, Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-
Limburg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Zorgverzekeraar CZ, gemeente Nederweert, gemeente Leudal en gemeente 
Weert.

Landschapsvisie
Een van de grootste kwaliteiten van de gemeente Weert is 
het prachtige agrarische buitengebied en haar bijzondere  
natuurgebieden. Kwaliteiten waar we terecht trots op mogen zijn.

In de structuurvisie Weert, 2025 is afgesproken dat de gemeente Weert een landschapsvisie voor natuur en landschap opstelt 
om de landschapskwaliteiten te beschermen en te versterken. De gemeente Weert wil graag alle partijen inhoudelijk betrekken 
bij de ontwikkeling van de landschapsvisie, met als doel een plan te ontwikkelen waarin alle partijen zich kunnen vinden. Daarom 
nodigt de gemeente Weert U uit om samen te werken om tot een gedragen landschapsvisie te komen die als basis dient voor 
toekomstige samenwerking, ontwikkeling van projecten en integrale aanpak van problemen, knelpunten en inspelen op kansen.

Een vraag aan U!
Wilt u deelnemen dan verwachten wij voor 5 september inhoudelijke input. Dit kan in de vorm van het toesturen van uw 
beleidsdocumenten maar ook d.m.v. een brief met daarin uw aandachtspunten, wensen en suggesties... etc. Lever ze ons aan, 
zo kunnen we al deze informatie gebruiken om een eerste bijeenkomst te organiseren. 

Het opsturen van de informatie kan analoog naar: Gemeente Weert, T.a.v. Dhr W. Mentens, Documenten Landschapsvisie
Wilhelminasingel 101 6000 AZ Weert Of via mail: w.mentens@weert.nl. Grote bestanden graag via www.wetransfer.com.
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Op 7 juni jl. is daarvoor, op initiatief van de wijkraad, 
een groep van 19 bewoners bij elkaar geweest om 
een aantal mogelijkheden en acties te bespreken. 
Tijdens het overleg blijkt dat de gemeente geen geld 
zou hebben voor de herinrichting van het terrein, er 
is wel geld om na het verdwijnen van het complex 
de ruimte egaal te maken en in te zaaien met gras.

De op 7 juni aanwezige bewoners hebben gebrain-
stormd over de mogelijke herinrichting. De grootste 
belangstelling gaat uit naar invulling van het gebied 
als park (met bomen, gras en wandelpaden). Een 
kleine werkgroep is nu bezig met de detaillering van 
dit plan, dat in het najaar zal worden voorgelegd 
aan de gemeente. Voor de toegankelijkheid van het 
park en de detailinvulling zal nog worden overlegd 
met bijvoorbeeld Gehandicaptenplatform Weert, 
basisscholen en het St. Franciscus Hospice.

Over financiering zal vanuit de wijkraad nog apart 
met de Gemeente worden gesproken. Duidelijk is 
inmiddels dat er nadrukkelijk gezocht moet worden 
naar sponsoring en subsidies om de inrichting van 
het park te realiseren.

Wie nog betrokken wil worden bij de plannen voor  
invulling gelieve zich te melden bij Paul Vander-
feesten of Gerard Hendriks, liefst via weijerhof@
yahoo.com.

‘De Weijer’ 
Inrichting Park 
In het najaar gaat het woonzorgcomplex ‘De Weijer’ aan de Graafschap Hornelaan verdwijnen. Door buurtbewoners en 
de wijkraad is aan de gemeente gevraagd om na het afbreken van ‘De Weijer’ het vrijkomende gebied in te richten als 
park. Gezien de financiële toestand van de gemeente bleek een park  alleen van de grond te kunnen komen met inzet 
van de bewoners van De Biest. 

Vervolg Kerst 2014 in winterse sferen!  

Met Rian Schonkeren van het Franciscushuis (een plek voor iedereen) 
is bovendien overleg om de aanleg van een tijdelijke kunstijsbaan ter 
hand te nemen. De ijsbaan komt er. Binnen in het Franciscushuis. Dit is 
een eerste aankondiging. De ijsbaan zal minimaal 3 weken beschikbaar 
zijn rondom Kerst en jaarwisseling (vanaf 13 december). Iedereen die 
hierover meer wil weten, of die hieraan op enige manier een steentje 
denkt te kunnen bijdragen wordt ook van harte uitgenodigd om te 
reageren. Mail ook hiervoor naar Cees Kersten via ceekersweert@
gmail.com. Denk aan gastheerschap, gastvrouwen, entree en  toezicht, 
schaatsverhuur, etc.
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Platform
Gehandicapten
Over het platform
Het Platform Gehandicapten Weert (pgw) zet zich in voor een 
inclusieve samenleving. Ook alle mensen met een handicap 
en/of chronische ziekte hebben daar recht op! 
We zijn politiek onafhankelijk en we geven gevraagd en 
ongevraagd adviezen aan de gemeente. We streven 
ernaar om iedereen gelijke kansen en mogelijkheden te 
bieden op sociaal en maatschappelijk vlak en hierbij is de 
Toegankelijkheid van de Weerter omgeving van groot belang.
Binnen het platform hebben we de volgende actieve 
werkgroepen: Toegankelijkheid, Bouw en Verkeer, Sport en 
Bewegen, Media en PR, Websitebeheer en de Redactie. 
Hieronder een kleine uitleg van een paar werkgroepen.

Toegankelijkheid
Het doel van deze werkgroep is bevorderen dat de openbare 
gebouwen en de openbare ruimte in Weert voor iedereen 
goed bereikbaar, goed toegankelijk en goed bruikbaar zijn. 
Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor mensen 
met een functiebeperking om mee te doen in de Weerter 
samenleving. 
Regelmatig toetsen de werkgroepleden de openbare 
gebouwen, horeca, winkels en sportaccommodaties in Weert 
en een aantal van hun omliggende kerkdorpen.

Bouw en Verkeer
Deze groep houdt zich bezig met de toegankelijkheid van 
openbare gebouwen en openbare wegen. Dit bestaat 
voornamelijk uit het signaleren van problemen, melding hiervan 
maken en toezicht houden op de acties die hierop volgen. Dit 
klinkt simpel maar het gaat allemaal zeker niet vanzelf. Het 
kost veel tijd en moeite om daadwerkelijk de problemen te 
laten oplossen en hiervoor is dan ook veel overleg nodig. 

Het gaat om bijvoorbeeld een gevaarlijke oversteekplaats die 
aangepast zou moeten worden met bijvoorbeeld stoplichten 
of om het plaatsen van leuningen in een steile tunnel zodat 
mensen veilig naar beneden en naar boven kunnen. Bij 
de bouw van nieuwe gebouwen zal de werkgroep actief 
aanwezig zijn vanaf de tekening tot aan de oplevering om 
aandacht te besteden aan aanpassingen die van belang 
zijn voor mensen met een beperking. Denk hierbij aan het 
intekenen van bredere deuren, drempelvrije gebouwen 
en voorzieningen zoals invalidentoiletten en een balie op 
rolstoelhoogte.

Sport en Bewegen
Bij een inclusieve samenleving mag uiteraard sport en 
bewegen niet ontbreken. We streven er naar om iedereen 
gelijke kansen en mogelijkheden te bieden op sociaal en 
maatschappelijk vlak en sportverenigingen en clubs spelen 
hier een grote rol bij. Je ergens betrokken bij voelen, mee 
kunnen doen, lid zijn van een club of gewoon samen met een 
maatje in beweging komen… Het hoort allemaal bij een vitale 
en positieve levensstijl. 

Het pgw inventariseert knelpunten in de zoektocht naar sport 
en bewegen voor mensen met een handicap en maakt zich 
sterk om daarvoor oplossingen te vinden, bijvoorbeeld door 
overleg met verenigingen en clubs en door inventarisatie 
van de wensen en mogelijkheden van de mensen met een 
beperking.

Nieuwsbrief
Onze redactie houdt zich bezig met het ontwikkelen van een 
nieuwsbrief die 3x per jaar uitkomt. In deze nieuwsbrief staan 
informatieve artikelen, persoonlijke verhalen, interessante 
weetjes en een evenementenkalender. Wil je ook graag de 
nieuwsbrief ontvangen?
Meld je dan aan via onze website of neem contact met ons 
op.
 
Vrijwilliger worden
 Het Platform Gehandicapten Weert zoekt vrijwilligers! 
Vind jij ook dat alle chronisch zieken en  gehandicapten in de 
Gemeente Weert dezelfde rechten, toegankelijkheid, arbeid 
en vrije tijd  mogelijkheden moeten hebben? 
Het platform is voor jong en oud en iedereen kan vrijwilliger 
worden Heb je affiniteit met één van de bovenstaande 
werkgroepen? Meld je dan aan! 

Platform Gehandicapten Weert
Postbus 112
6000 AC Weert
Tel: 0495-688190
info@pgweert.nl
www.pgweert.nl
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Wijkfeest  “aan de Bron” 2014

Ook Altijd Jong haalde dit jaar natte voeten op het Wijkfeest 
“Aan de Bron”
Alle voorbereidingen waren getroffen, we hadden leuke 
artikelen om te verkopen, zo’n honderd Nestors (het blad van 
de KBO)  om uit delen. En niet onbelangrijk: We keken veel 
genoegen uit naar een gezellige middag, met veel bezoekers. 
Maar ja, één ding hadden we niet de hand: het weer.      
De vele plensbuien maakten dat alle voorbereidingen van 
beide wijkraden en deelnemers in het water vielen. Maar als 
senioren bekijken we het leven altijd van de zonnige kant, wij 
mochten toch nog een stuk of acht bezoekers begroeten. Dank 
voor bezoek!     
Denkt u nu “Jammer, want ik had me graag willen informeren 
over seniorenvereniging  Altijd Jong”, schroom dan niet om 
telefonisch (524085), contact met ons op te nemen. Maar U 
bent natuurlijk ook welkom om een keer de sfeer te komen 
proeven bij een van onze activiteiten:
Maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur is er handwerken,
dinsdagochtend  van 09.00 tot 10.00 uur is er yoga,
en donderdagmiddag bent u welkom op onze clubmiddag voor 
een kennismaking met een kop koffie of thee. Wees van harte 
welkom ! 
Vanaf 25 augustus vindt U ons weer in de “Orangerie” van 
Zorgcentrum Hieronymus, Biest 43. 

 
Breien voor Afrika 

Op maandagmiddag zijn de dames zeer actief met het breien 
van hemdjes, truitjes, sokjes en mutsjes voor baby’s en 
kinderen in Afrika. 
Carla van Geldorp is als vrijwilligster actief in een zieken- en 
weeshuis in Malawi. In juli is zij met een koffer vol breiwerk 
vanuit de Orangerie vertrokken naar Malawi om het daar te 
verdelen. Het is heel bijzonder dat zij haar vakantie besteedt 
aan de zorg voor de allerarmsten. Na de vakantie willen de 
dames graag met haar evalueren, om te zien waar behoefte 
aan is.    

Laatste clubmiddag voor de vakantie van Altijd Jong.

Donderdag 10 juli sloten wij ons clubjaar af met een gezellig 
samenzijn voor alle leden. Met veel enthousiasme werd er 
gekaart, rummykub en Bingo gespeeld en dat alles voor leuke 
prijzen. Ook de inwendige mens werd natuurlijk niet vergeten: 
We begonnen de middag met koffie en thee met iets lekkers 
erbij. Tegen drieën was het tijd voor een glas fris, rode of witte 
wijn of voor de liefhebbers een advocaatje met slagroom. 
Aansluitend werd de middag afgesloten met een uitgebreid 
koud buffet van cafe-zaal Dennenoord. Al met al een zeer 
geslaagde afsluiting van het seizoen. 

De vakantie voorbij 

De vakantie is inmiddels alweer voorbij. Altijd Jong is gestart 
met een nieuw seizoen. Onze leden zijn blij, dat ze weer 
naar hun favoriete activitiet(en) kunnen komen. Want dat 
mag gezegd worden: Altijd Jong is een gezellige club, waar 
de leden graag naar toe komen. Wij nodigen U graag uit, om 
eens kennis te komen maken. U kunt er - onder het genot van 
een kop koffie nieuwe of oude bekenden ontmoeten, maar ook 
deelnemen aan activiteiten, als handwerken, Yoga, een kaartje 
leggen of rummykub spelen. Op feestdagen als Sinte Merte, 
Sinterklaas, Kerstmis zijn er extra activiteiten voor alle leden, 
bijvoorbeeld met gezamenlijke maaltijd. Omdat samen eten 
gezelliger is, dan alleen eten.
Natuurlijk kunt U ook bij ons terecht voor ondersteuning bij 
vragen rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo / keukentafelgesprek) of voor uw belastingaangifte.

Seniorenvereniging Altijd Jong, 
telefoon 524085, e-mail: T.Janssen1946@kpnmail.nl
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Mystery BuitenBios 
in park Aan de Bron

Schuttersgilde St. Hieronymus

Hieronder de data voor oud papier inzameling 2014. Men kan hier 
tevens kleding, mits goed verpakt, inleveren.

SEP

13

NOV

8

DEC

13

OKT

11

Op zaterdagavond 6 september organiseren de wijken Biest en Groenewoud een Mystery BuitenBios met hieraan 
voorafgaand een gezellige barbecue! De barbecue start om  17.30 uur. Vervolgens zal rond 20.00 uur de film worden 
vertoond, waarvan de toegang gratis is. Beiden zullen plaatsvinden in het park Aan de Bron gelegen op de hoek van 
de Maaslandlaan en de Graafschap Hornelaan. Iedereen is welkom om samen met andere wijkbewoners te genieten 
van deze gezellige avond. 

	  

Winkelstrip en wilde tuin 
Graafschaphornelaan
 
De wijkraad heeft weer overleg gehad met de gemeente 
en er wordt werk gemaakt van de (ver)wilde(rde) tuinen 
bij het park aan de Bron, ook zal er iets worden gedaan 
aan de fietsrekken en de afvalbakken bij de winkelstrip 
aan de Graafschaphornelaan. Ook is er gepraat en is er 
verder overleg met de teamleider Noord Openbaar Gebied 
Gemeente Weert over het onderhoud.

Dit gezellige evenement is als wijkactiviteit opgenomen in de 
leefbaarheidagenda 2014.  Deze leefbaarheidagenda is een 
onderdeel van ‘Mijn Straat Jouw Straat’. ‘Mijn Straat Jouw 
Straat’ is een samenwerkingsverband tussen Gemeente Weert, 
Wonen Limburg, Politie Limburg-Noord, Punt Welzijn en wijk- 
en dorspraden. Al deze betrokkenen hebben het gezamenlijke 
doel de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken en 
dorpen te verbeteren. 

Tijdens de barbecue kunt u tegen een kleine betaling genieten 
van een drankje en diverse snacks, waaronder ook halal 
snacks. Vanaf 19.00 uur kunt u een plekje zoeken voor de 
film. Neem hiervoor uw eigen dekentje of stoeltje mee, zodat u 
heerlijk comfortabel naar de film kunt kijken. Om het nog extra 
gezellig te maken en een echt bioscoopgevoel te krijgen, is er 
gratis popcorn en ranja voor de kinderen. De titel van de film 
blijft een mystery, omdat deze erg nieuw is en om deze reden 
niet mag worden aangekondigd. Tijdens de barbecue en de 
film is het park voorzien van sanitaire voorzieningen.

De gehele avond wordt mede mogelijk gemaakt door 
verschillende sponsoren en zal alleen doorgang kunnen 
vinden bij goed weer. Bij slecht weer worden de barbecue en 
de BuitenBios verplaatst naar een alternatieve datum. Tenzij 
er al eerder extreem slecht weer wordt voorspeld, wordt op 
zaterdagochtend 6 september een besluit genomen over het al 
dan niet kunnen doorgaan van het evenement. Bij twijfel kunt u 
de organisatie in het park benaderen.
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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: m.sanders@puntwelzijn.nl

Gemeente Weert
tel: 0495 575000 

U kunt uw klacht of opmerkingen nu kwijt 
via dit telefoonnummer. 

U wordt dan doorgeschakeld met de juiste persoon.
 

U hebt in de openbare ruimte iets gezien dat uw 
aandacht heeft getrokken? Misschien ligt er ergens 

afval, is een trottoirtegel kapot of heeft u opmerkingen 
op het groenonderhoud? Voor al deze zaken kunt u 
een melding doen via het digitaal formulier op weert.

nl-digitaalloket-melding openbare ruimte.

Algemene informatie 
wijkraad De Biest
Agenda 2014 van de wijkraad de Biest 

Vergaderdatums: 2014 (dinsdagen) 
Vergaderdata: 9 september en 21 oktober
Wijkblad: Deadline inleveren kopij:  2 november.
Buitenbioscoop: 6 september 2014

De leefbaarheidagenda 2014 voor de wijk de Biest:

1. De Buitenbioscoop op 6 september 2014 (in samen-  
    werking met wijkraad Groenewoud).

2. Verdere verfraaiing van de winkelstrip Graafschap  
    Hornelaan

3. Verfraaiing van het Park Aan de Bron.

4. verfraaiing van het voormalige evenemententerrein  
    Graafschaphornelaan i.v.m. ontmanteling tijdelijke  
    WOZOCO de Weijer.

Wilt u meer weten hoe het toegaat op een vergadering, 
meld u dan even aan bij het contactpunt van de wijkraad, 
(wijkraaddebiest@outlook.com) dan laten wij u weten op 
welke locatie de vergadering zal plaatsvinden.

MAILSERVIcE BIESTBLOG
Wijkkrant digitaal?

Op de website biestblog.com vindt u informatie over de  
wijk de Biest en verenigingen. U kunt reageren op artikelen 
en u kunt uw informatie doorgeven. 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. WWW.biestblog.


