Notities naar aanleiding van de Jaarvergadering van de Stichting Wijkraad 'Rond de
Kazerne' d.d. 18 mei 2017
Aanwezig waren 44 wijkbewoners en 1 gast, 19 wijkbewoners hadden een bericht van verhindering
gestuurd.
Na een welkom door Grad Peeters, voorzitter van de wijkraad, modereert Grad de aanwezigen door
de presentatie van de Wijkraad. Deze presentatie is onder andere gepubliceerd op het prikbord in
ons virtueel wijkcafé. Vandaar dat we in dit verslag slechts de aan- en opmerkingen bij deze
presentatie opnemen als notitie.
Het jaarverslag van de secretaris wordt op het prikbord in het virtueel wijkcafé
www.wijkraadrondekazerne.nl gepubliceerd.
De penningmeester voegt aan de financiële verantwoording toe dat de Stichting Wijkraad Rond de
Kazerne over een reserve van ca. € 17.000 beschikt.
De heer Feiter roept wijkbewoners op om aan het bestuur de namen van die medewijkbewoners
door te geven welke niet van internet gebruik maken. Op die wijze kan het bestuur hen gericht
benaderen om belangrijke informatie te delen.
Op de vraag van mevrouw Mulder waarom het bestuur nastreeft de 'meest democratische' wijkraad
te zijn, antwoordt Grad Peeters dat dit gezien moet worden in het kader van de gehaaste komst van
het AZC in september 2015 en het toen ontbreken van een duidelijke communicatiekanaal voor en
namens de wijk.
Grad Peeters benadrukt dat de wijkraad probeert op hoofdpunten te acteren namens de wijk en veel
tijd investeert om hiervoor haar netwerk op te bouwen met gemeentelijke instanties en andere
stakeholders. Daarom is ook het virtueel wijkcafé 'Rond de Kazerne' opgezet, waar alle wijkbewoners
op elk gewenst moment geïnformeerd kunnen worden over op handen zijnde veranderingen, waar
zij over relevante zaken kunnen discussiëren in de zogenaamde 'stamtafels' en in mini-enquetes
(polls) hun mening kunnen kenbaar maken. Bovendien kunnen wijkbewoners toetreden tot
verschillende buurt- of belanggroepen en zo ook onderling van gedachten wisselen.
Het bestuur van de wijkraad roept dan ook iedereen op om een 'barkruk' te reserveren en zo tot het
besloten deel (alleen voor wijkbewoners) toegang te krijgen.
Ook vraagt het bestuur een vertegenwoordiger van de schrijversbuurt en schildersbuurt om zitting te
nemen in het bestuur en daarmee alle buurten een directe stem te geven.
Naar aanleiding van de plannen in Weert - West en Horne Quartier (HQ) in het bijzonder, merkt de
heer Feiter op dat hij onlangs vernomen heeft van de vergevorderde plannen om in het voormalig
logistiek KMS-gebouw een medische kliniek te vestigen. Hij betreurd het dat directbetrokkenen en
aanwonenden hiervan niet eerder in kennis gesteld zijn. De heer Poell bevestigt dat er inmiddels
plannen voor verbouw en gedeeltelijke nieuwbouw zijn ingediend en dat de wijkraad eerder hiervan
onder embargo op de hoogte gesteld is. Er wordt afgesproken dat HQ de wijkraad zal informeren
wanneer een nieuwe situatie op het HQ-terrein binnen de wijk bekend gemaakt kan worden. Ook

volgt de toezegging dat deze zomer een rondleiding op het HQ-terrein zal plaatsvinden voor
geïnteresseerde wijkbewoners.
Bij het slotwoord doet Loek Linnartz een oproep aan alle aanwezigen om vooral de deskundigheid
van relevante thema's ter beschikking te stellen. De successen die de wijkraad tot nu behaald heeft,
zijn te danken aan de inzet van ter zake deskundige wijkbewoners, op basis van inhoudelijke en
kwalitatief sterke argumenten en tegenvoorstellen. Grad Peeters bedankt in dit verband de heren
De Kuijper, Cox, Bijlsma en Van Asch voor hun gewaardeerde bijdragen.
Daarna volgt nog een informeel samenzijn onder het genot van een drankje.

