
Fysieke omgeving Biest+ -
• Johanna van Meursstraat
• Nieuwe wijkpark de Wei-jer
• Over het algemeen veel groen
• Ruim opgezet
• Mooie jaren ‘30 woningen en nieuwbouw in omgeving 

Minderbroederslaan

• In sommige zijstraten Overweertstraat: parkeervakken op 
straat/stoep geschilderd en weinig groen

• Terrein aan de Doolhofstraat 
• Water blijft staan op straten Philips, Willen en Johan van 

Hornestraat en bij Biest 13-15 en hoek Graafschap 
Hornelaan/Herenstraat e.a. plekken (verzakkingen in de 
straat)

• Versnippering eigendom Johanna van Meursstraat
• Verkeersveiligheid rondom Aan de Bron
• Gedrag scholieren Philips van Horne in verkeer
• Ontbreken bloemperken in stadspark en opwaarderen 

stadspark
• Onderhoud vijvers Noorderlaan (kleine is dichtgegroeid, 

teveel riet, wordt teveel brood in gegooid > ratten), 
kwaliteit groen beperkt

• Onderhoud groen (o.a. haag bij de Wei-jer/Graafschap 
Hornelaan)

• Drankgelag/drugs gedeald bij vijver
• Verwijderen verharding locatie voormalig wijkteam aan 

Graafschap Hornelaan (is nu doorgang voor auto’s, plus 
paaltjes terugplaatsen na leegmaken afvalbakken)

• Verstenen voortuintjes

• Parkeerplaats maken van terrein aan 
Doolhofstraat

• Openbare parkeerplaats maken van 
parkeerterrein Biest/Franciscuslaan

• Herinrichting stadspark met fontein, 
wandelroutes, ontmoetingsplek

• Handhaving / scholing i.v.m. 
verkeersgedrag scholieren

• Handhaving kamperen bij visvijver
• Herstel historische route (o.a. langs 

oude Weerterbeek)
• Kookboek voortuintjes en 

erfafscheiding, herinrichting straten • Verplaatsing houthandel lukt niet



Sociale omgeving Biest+ -
• Rustige buurt
• Afstemming activiteiten met Leuken en Groenewoud
• Opstart Whatsapp groepen
• Samenredzaamheidsproject (in beeld brengen 

eenzaamheid a.g.v. vergijzing in de wijk)
• Gebeuren slechts incidenten
• Band met Groenewoud is sterk
• Veel senioren gaan naar de Roos
• Veel vrijwilligers ijsbaan
• Levendigheid in de wijk door scholen en PSW
• Mogelijkheden voor ontmoeting in Hieronymus complex 

(alleen KBO)
• Eetpunt PSW begint goed te lopen

• Weinig animo voor activiteiten
• Geen ontmoetingsruimte meer
• Veel drukte bij aanvang en einde Philips van 

Horne school (voortgezet onderwijs)
• Weinig / geen verenigingen in Biest (wel 

dartclub, biljartclub, carnavalsvereniging 
vanuit de Hook)

• Ieder voor zich, sociale samenhang 
ontbreekt

• Mogelijkheid voor activiteiten bij PSW, de 
Hook, Hieronymus complex, Aan de Bron

• Drempel gebouwen activiteiten derden
• Differentiatie aanbod activiteiten
• Street art projecten op lelijke gevels (bv 

kopse kant appartementen zijde 
Kloosterstraat)



Technische staat gebouwen Biest+ -
• In het algemeen goed • Particuliere flats Herenstraat: veel verloop. 

Niet onveilig. Weinig overlast, wel twijfels bij 
toekomstbestendigheid.  In de gaten 
houden, niet laten verloederen.

• Enorme warmtelekken bij woningen.

• Bewustwording verduurzamen woningen
• Opvang schoon hemelwater in de openbare 

ruimte, afkoppelen woningen 

• Toekomst particuliere flats Herenstraat



Voorzieningen Biest+ -
• Winkeliers Graafschap Hornelaan niet 

betrokken bij omgeving, dit is een gemiste 
kans

• Uitstraling winkelstrip beperkt
• Geen goede openbare ontmoetingsruimte

• Winkelcentrum Leuken
• Bij behoefte aanleg Jeu de Boulesbaan
• Meer banken in de openbare ruimte
• Activeren schaatsen op de vijvers
• Slimme combinaties maken t.b.v. 

ontmoeting en activiteiten

• Basisschool en school voortgezet onderwijs
• Hieronymuscomplex
• IJsbaan
• Winkelstrip Graafschap Hornelaan
• Wijk ligt dicht bij centrum
• Skatebaantje Kloosterstraat wordt veel 

gebruikt
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