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Welkom / opening
• 1e Jaarvergadering  met het nieuwe bestuur

• Wat willen we ?
• De wijkbewoner een stem geven
• Leefbaarheid van de wijk op niveau houden
• Meepraten over zaken die er ECHT toe doen
• De meest democratische wijkraad van Weert zijn
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Agenda
1. Welkom
2. Jaarverslag (secretaris)
3. Financiële verantwoording 2016 (penningmeester)
4. Presentatie commissies:

• Cie. Groen
• Cie. Milieu
• Cie. Veiligheid / preventieteam / AED’s
• Plan ontwikkeling Weert West/ Aovert

5. Virtueel Wijkcafe “Rond De Kazerne”
6. Bestuur / organisatie
7. Rondvraag
8. Sluiting / borrel
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• Eind 2015: initiatief nieuwe wijkraad
• April 2016: overdracht boekhouding, inschrijving KvK
• Juni 2016: Jeroen Stein > Frans van Tuel

• 14 bestuursvergaderingen
• 10 Omwonendenoverleg AZC
• 10 Gemeentelijk overleg AZC
• Tal van informatie- en overlegbijeenkomsten

Thema’s: planschade, onderhoud en beheer openbaar groen,
planontwikkeling Weert-West en HQ, virtueel wijkcafé.

= Basis van de huidige commissies c.q. werkgroepen waarover
straks meer.
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3.  Financiële Verantwoording 2016
Inkomsten Gemeente € 4150

Rabo € 52,7

Totaal € 4202,7

Uitgaven Activiteiten Bank € 95,85
Oud bestuur € 560Oud bestuur € 560
KvK € 30
Vergaderkosten € 31,8
Commissiekosten € 100 € -817,65

Leefbaarheids-
kosten Communicatie € 2357,42

Overig € 328,9 € -2686,32

Positief
Resultaat € € 698,73 afgerond 699
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4.  Presentatie commissies:
• Cie. Groen
• Cie. Milieu
• Cie. Veiligheid / preventieteam / AED’s
• Plan ontwikkeling Weert West/ Aovert
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Commissie  Groen

Leden :Jos Cox (Parklaan)
Ernest de Kuijper (Parklaan)

Resultaten :
• (mede-) succesvolle beëindiging geplande groenbezuinigingen.
• Auteurs Visie groenonderhoud; wel besparing op onderhoud maar met

kwaliteitsslag t.a.v. groen.
• Worden (voor-) ingelicht m.b.t. groenonderhoud, regelmatig overleg met

gemeente.
• Bomenkap Bungalowpark is van de baan, binnenkort overleg hoe verder en

participatie omwonenden.
• Jaarlijkse groenschouw in de wijk i.s.m. de gemeente, om onderhoud en

inrichting van groen voor het komende jaar te plannen.
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Commissie  Groen

Leden :Jos Cox ( Parklaan)
Ernest de Kuijper (Parklaan)

Alle relevante documenten zijn binnenkort te vinden in
“Rond de Kazerne”

Contacten en meediscussiëren: via
Stamtafel : Groen
Mailadres :
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Commissie  Milieu

Lid rioolproblematiek:  Leonard Bijlsma ( Tooroplaan)
Algemeen Lid : Rene van Asch (Rubenslaan)

Resultaten riool problematiek  :
• Uitvoerig overleg met de gemeente over wateroverlast bungalowpark.
• Krijgen als wijk prioriteit in de gemeente-brede aanpak rioolaanpassing.
• Leonard participeert, samen met een extern bureau in het (goed) in kaart

brengen van de riolering en afwateringen.
• Leonard draagt bij in het aandragen van parameters in het “rekenmodel”.
• Binnenkort worden eerste resultaten zichtbaar, waar de knelpunten liggen in

de afwatering- en rioolzuiveringsproblematiek.
• Wij zullen de “vinger aan de pols houden” bij de oplossingsvoorstellen.

Resultaten algemeen milieu:
• Bijdrage aan kadernota milieu “Weert West”.
• Participatie in “Evenementen agenda”.
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Commissie  Veiligheid
Leden Wijk preventieteam:  Hans Boonen, Vicky Camp (Parklaan)
Lid AED-coördinatie : Annelies Kreber (Bregter weg)

Resultaten Wijkpreventieteam :
• Eigen, herkenbaar, wijkpreventie-team opgericht (los van Weert Zuid).
• Eigen What’s app groep: sluit u aan via
wijkpreventieronddekazerne@gmail.com

• Niet urgente discussies via “stamtafel”.
• Regelmatige “schouwen” door de wijk.
• Eerste contactpersonen met wijkagent.
• Directe link met “twitter”en

“facebookpagina”  van Politie Weert Zuid
in ons café.
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Commissie  Veiligheid
Leden Wijk preventieteam:  Hans Boonen, Vicky Camp (Parklaan)
Lid AED coordinatie : Annelies Kreber (Bregter weg)

AED  :
• Alle AED’s kregen onderhoudsbeurt en nieuwe batterijen
• 1  AED  verplaatst van de Hallenhof naar Parklaan.
• Herhalingstraining vrijwilligers heeft plaats-

gehad
• Nieuwe vrijwilligers kunnen zich melden
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Commissie:  Planontwikkeling Weert-West
Leden : Bestuur wijkraad (a.i.)

Resultaten/ beoogde doelen :
• Regelmatig overleg met :

• Programmamanager Weert West
• Betrokken ambtenaren
• Directie HQ
• Locatiemanager COA
• Klankbordgroep jaarlijkse gemeentelijke kadernota en  begrotingsvoorstel
• Overige stakeholders

• Doel: informeer wijkbewoners en geef ze een stem bij de planontwikkeling
• Meningen te peilen via de “Stamtafel” en te houden enquêtes
• We zoeken nog een extra commissieleden
• HEBBEN  WE  INVLOED  ?                  Wellicht ………..
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Commissie  Planontwikkeling Weert-West
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- vacatures
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5.  Virtueel Wijkcafe “Rond De Kazerne”5.  Virtueel Wijkcafe “Rond De Kazerne”

Wat willen / hopen we ?
• De centrale ontmoetingsplek voor de wijkbewoners.
• De manier om elkaar snel te informeren en van gedachten te wisselen.
• De centrale plaats voor alle informatie van en over de wijk.
• Bij een goed café, bepalen de bezoekers de sfeer.
• Het café is van en voor de wijkbewoners; andere functionaliteiten, of

onderwerpen…? Laat het ons weten.
• Willen jullie bijvoorbeeld een eigen “community” per straat/buurt of

belangengroep? Laat het ons weten.
• We zijn het café verder aan het inrichten, jullie input is van harte welkom.
• We zoeken nog een “CAFÉ- BAAS of -BAZIN “  ten dienste van de bezoekers.
https://www.wijkraadronddekazerne.nl

Wat willen / hopen we ?
• De centrale ontmoetingsplek voor de wijkbewoners.
• De manier om elkaar snel te informeren en van gedachten te wisselen.
• De centrale plaats voor alle informatie van en over de wijk.
• Bij een goed café, bepalen de bezoekers de sfeer.
• Het café is van en voor de wijkbewoners; andere functionaliteiten, of

onderwerpen…? Laat het ons weten.
• Willen jullie bijvoorbeeld een eigen “community” per straat/buurt of

belangengroep? Laat het ons weten.
• We zijn het café verder aan het inrichten, jullie input is van harte welkom.
• We zoeken nog een “CAFÉ- BAAS of -BAZIN “  ten dienste van de bezoekers.
https://www.wijkraadronddekazerne.nl

mailto:info@wijkraadronddekazerne.nlJaarvergadering
www.wijkraadronddekazerne.nl


Jaarvergadering 18 mei 2017

6.  Bestuur / organisatie
• Klein en slagvaardig (kern-) bestuur.

• Kernthema’s  t.a.v.  Leefbaarheid worden door commissies
behartigd.

• Veel expertise is bij de bewoners te vinden.

• Bij “tekort”  kan externe expertise worden ingehuurd.

• We willen de meest democratische wijkraad van Weert zijn.

• De (meerderheids)mening van de wijkbewoners bepaalt de koers.
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6.    Bestuur / organisatie

Grad Peeters

Groen

Vacature  ?

Grad Peeters

Vacatures

Adviseur
Loek Linnartz

Communicatie / Café Baas
Lid Schrijversbuurt
Lid Schildersbuurt

Penningmeester
Frits Coenen

Secretaris
Frans van Tuel

Voorzitter
Grad Peeters

Grad Peeters

Groen

Vacature  ?

Grad Peeters

Wijkbestuur  a.i.

Groen Plan Weert West Veiligheid Milieu
Annelies Kreber AED

Planoloog  ?

Jos Cox

Ernest de Kuijper

Vacature  ?Vacature  ?Vacature  ? Jurist  ?

Leonard Bijlsma  (Afwatering)

Hans Boonen Prev. Team

Vicky Camp Prev. Team

Rene van Asch (Milieu )
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7:  Rondvraag   ! ?
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8. Sluiting

Dank aan:

• U als belangstellende bezoeker !
• Henk Saes
voor het belangeloos ter beschikking stellen van vergaderruimte

• Cafe zaal ‘Dennenoord’
faciliteren van de jaarvergadering
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