
Notities n.a.v. jaarvergadering Stichting Wijkraad Rond de Kazerne 13 september 2018 

Aanwezig: 58 bewoners incl. bestuur 
Afgemeld: 2 bewoners 
 
1. Welkom 

Voorzitter Grad Peeters opent de vergadering om 19.35 uur en heet allen welkom 

2. Jaarverslag 2017 

Secretaris Frans van Tuel geeft een korte toelichting op het overzicht van activiteiten 

3. Financiële positie 

Penningmeester Frits Coenen licht het financiële overzicht toe: met name de ontwikkeling van de 

website heeft tot een negatief resultaat geleid. De heer Verhallen zou graag de financiële cijfers van 

2016 willen ontvangen, actie penningmeester 

4. Commissie Groen 

De heer Cox geeft een overzicht van activiteiten van deze commissie in 2017. Mevrouw Van der 

Heijden vindt dat Groen Weert niet is gekend in de opstelling en uitvoering van de plannen rond het 

groen in de wijk. Voorzitter antwoord dat met alle betrokken bewoners in de wijk rekening is 

gehouden. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of bij de aanstaande groen/wijkschouw ook het 

groen op het HQ-terrein kan worden meegenomen. In  principe betreft de schouw alleen het 

openbare groen, maar  de wijkraad zal dit wel meenemen in het reguliere overleg met HQ.  

5. Commissie Wateroverlast Bungalowpark 

De heer Bijlsma presenteert de acties in het afgelopen jaar op hoofdlijnen. Het gemeentelijk 

basisrioleringsplan wordt medio december vastgesteld, daarom van belang dat iedereen mee helpt 

dat de politiek de voorgedragen oplossingen hoog op de agenda zet. Ook wordt het belang van het 

afkoppelen van het hemelwater op het eigen terrein benadrukt aangezien dit onderdeel is van de 

probleemoplossing.  

6. Commissie Milieu 

Deze commissie gaat vooral over de overlast ten gevolge van evenementen in de wijk. Belangrijk te 

weten: elke vereniging mag 6x per jaar vergunningsvrij een evenement organiseren. Daarom is 

onderlinge afstemming/informatie-uitwisseling broodnodig. De website van de wijkraad kan hier een 

rol in spelen. Gevraagd naar wie de stakeholders zijn: diverse sportverenigingen, de bedrijven 

(hippische sport), het openlucht theater, de aanwezige horeca-ondernemingen, B&B, ... 

7. Commissie Planvorming 

Nadat Frans van Tuel de situatie rond het bestemmingsplan Kazernelaan 101 en met name de 

perikelen rond de huisvesting van arbeidsmigranten heeft toegelicht, vragen de heren Feiter en 

Janssens de aandacht voor de problemen rond de uitrit aan de Ambachtenhof. Het bestuur van de 

stichting wijkraad geeft aan dat zij inmiddels een juridisch adviseur hebben ingeschakeld die met 

hen, namens de wijk volgende stappen zal zetten om de huisvesting van arbeidsmigranten te 



bestrijden. Belangrijk daarbij is dat alle wijkbewoners mee helpen de raadsleden te beïnvloeden om 

het voorgestelde beleid inzake huisvesting ten gunste van de wijk te keren. Naar het zich laat aanzien 

wordt dit nieuwe beleid in de raadsvergadering van 19 december vastgesteld. Daarnaast zullen de 

diverse buurtbewoners hun strijd tegen de aanwezigheid van de uitrit aan de Ambachtenhof 

voortzetten. 

8. Veiligheidsaspecten 

Grad Peeters houd een vurig pleidooi ter werving van vrijwilligers die op wijkniveau een vangnet voor  

AED-inzet vormen. Men kan zich aanmelden via het emailadres van de wijkraad resp. bij mevr. 

Annelies Kreber, afkb01@gmail.com of via telefoon 06 45 79 02 16 (zie voor meer informatie ook 

onze website bij het 'prikbord').  

Indien men wil meedoen met het wijkpreventieteam kan men zich aanmelden bij Hans Boonen of 

Vicky Camp via email wijkpreventieronddekazerne@gmail.com   

9. Communicatie met de achterban 

Frans van Tuel licht de ondernomen stappen toe mbt de website en de nieuwsbrief. Geconcludeerd 

moet worden dat het bereik van deze digitale middelen te wensen over laat. Op zijn oproep  hoe dit 

te verbeteren bieden de heren Hans Cuijpers en John Gielis aan om hierin mee te willen denken. 

10. Wijkschouw najaar 2018 

De exacte datum moet nog gepland worden, maar er hebben zich inmiddels al een 5-tal 

wijkbewoners gemeld met concrete vragen. Iedereen uit de wijk kan meelopen en verbeterpunten 

aandragen. Staande de vergadering worden genoemd: de bijzonder slechte staat van diverse voet- en 

fietspaden (wortels, verzakkingen) en de vraag of de bladkorven eerder geplaatst kunnen worden 

gezien de vroege intrede van ontbladering. Nogmaals wordt aangegeven dat het in principe alleen 

het openbare gebied betreft. 

11. Bestuurssamenstelling en statuten 

Sinds de heroprichting van de wijkraad waren er vacatures voor vertegenwoordigers uit de schrijvers- 

en schildersbuurt. Inmiddels is Oscar Sybesma bereid gevonden om de schrijversbuurt te 

vertegenwoordigen. Hij stelt zich kort voor. Het bestuur is nog in gesprek met kandidaten uit de 

schildersbuurt, daarover hoopt zij binnenkort meer te  berichten. Loek Linnartz, adviseur van et 

bestuur, gaat in op een voorziene modernisering van de stichtingsstatuten. Wij willen daarbij de 

nieuwe statuten van de wijk Graswinkel gebruiken, die onlangs door de gemeente als voorbeeld 

gepresenteerd zijn.    

12. Rondvraag 

De heer Peter Herman benadrukt de reeds behaalde resultaten van de wijkraad en bedankt hen voor 

hun inzet. De heer Wim Verhallen sluit zich hierbij aan, en hoopt op een constructieve samenwerking 

tussen de bewoners van De Hofjes en het bestuur van de wijkraad. Een van de aanwezigen vraagt of 

de St. Teuniskapel  gebruikt kan worden voor wijkgebonden activiteiten. De heer Willem van Rooij 

geeft aan dat deze alleen gebruikt kan worden voor maatschappelijk belang en culturele doeleinden. 

Het beheer berust bij de Gemeente Weert.   



Niets meer aan de orde zijnde sluit Grad Peeters de vergadering om 22.10 uur en nodigt iedereen uit 

om onder het genot van een drankje nog even na te praten. 

  

 

 

 


