
Welkom op de jaarvergadering 2021



Agenda

1. Welkom

2. Activiteiten 2019 tot heden
a) Wateroverlast bungalowpark, IM Leonard Bijlsma

b) Reactivering AEDs in de wijk

c) Wijkschouw 2019

3. Financiële verantwoording

4. Status en volgende stappen mbt gebiedsvisie 
Hornekwartier 

5. Intensivering buurtoverleg

6. Wijkschouw 12 november

7. Rondvraag

8. Sluiting
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2a. Wateroverlast 
bungalowpark 

In memoriam Leonard Bijlsma

3
25 juli 2021   †

Leonard heeft zich sinds 
2013 ingezet om de 
wateroverlast in en rond de 
Rembrandtlaan te 
verminderen.
Eerst als eenling, later 
samen met de wijkraad.
Zijn ter zake kundige kennis 
en doorzettingsvermogen 
dwongen respect af.
Wij zijn hem veel dank 
verschuldigd voor zijn inzet, 
waarvan hij het resultaat 
helaas niet heeft mogen 
meemaken. 



2a. Wateroverlast 
bungalowpark

Telefoontje hedenochtend (6 okt.) met Projectleider # 5   

• A.g.v. de recente graafwerkzaamheden door Enexis en WML 
zijn er 17 “pijnpunten” ontstaan. 

• Enexis en WML hebben zich (o.a. vanwege erfgrens issues) 
niet aan hun bestektekeningen gehouden.  M.a.w. de 
leidingen liggen anders dan overeengekomen. 

• Gevolg de bestektekeningen m.b.t. riolering moet worden 
aangepast. 

• Volgende week donderdag en vrijdag worden de problemen 
geïnventariseerd , de schuldvraag besproken (wie moet voor 
de extra kosten opdraaien) en wat betekent dat voor de 
verdere uitvoering van……………….? 
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Aanvankelijk was de aanvang van de werkzaamheden medio november gepland.
Door bovenstaande recente vaststellingen wordt het geheel wederom vertraagd.
Het is thans onduidelijk wat de nieuwe startdatum zal zijn.



2b. AED’s in de wijk  
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2b. AED’s in de wijk

• Vorig jaar is de 5e AED in de wijk geplaatst ter hoogte van de 
Dijkerhof

• Recent hebben 8 personen een opfriscursus ontvangen

• In totaal 19 vrijwilligers in de wijk

• Bent u beschikbaar om een mensenleven te redden?

• Neem contact op met info@wijkraadronddekazerne.nl

• Gratis (opfris)cursus via wijkraad
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2c. Status uitvoering wijkschouw
19 november 2019

1 Nelissenhofweg, veiligheid fietsers, 
bescherming bomen

Geen acties op korte termijn

2 Bossages St. Teuniskapel Gesnoeid en uitgedund x

3 Bossages Paulus Potterstraat Niets mee gebeurd, blijkbaar 
miscommunicatie omtrent datum overleg 
aanwonenden

4 Dode sparren Van Goghlaan / 
Rembrandtlaan

Niet gekapt

5 en 
6

Onderhoud wandelpaden Rembrandtlaan
en Tooroplaan

Uitgesteld tot uitvoering hemelwaterriool

7 Groenonderhoud nieuwe aanplant
IJzerenmanweg

Wordt jaarlijks onderhouden x

8 Onderzoek zieke boom Keperhof Gekapt en herplant x

9 Bossage Werkmeestershof/Ambachtenhof Gesnoeid en uitgedund x

10 Beschading bomen Hoolstraat door 
geparkeerde containers

Inmiddels geen geparkeerde containers 
meer door uitbreiding private opslag

x

11 Verzoek tot herplanten groengordel bij
uitrit bedrijfsperceel Uilenweg t.o. 
Boshoverbeek

Nog niet gebeurd
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2c. Status uitvoering wijkschouw
19 november 2019

12 Bladluis en onregelmatig trottoir en 
stoepranden tgv wortelgroei
Boshoverbeek

Wordt weer in wijkschouw opgevoerd

13 Herinrichting perkje Debeijelaan 8 Gerealiseerd x

14 Snoeien bomen Kazernelaan Recent gebeurd x
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Niet voltooide punten worden op de aanstaande wijkschouw weer naar voren 
gebracht



3. Financiële verantwoording
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2019 2020

Inkomsten Subsidie gemeente Weert 5740 5459

Rabobank clubsupport 0 50

Interest 0 0

Totaal inkomsten 5740 5509

Uitgaven Voorzieningen 0 1400

Bestuurskosten en representatie 870 90

Administratiekosten 0 74

Website en wijkblad 841 340

Bankkosten 119 100

Jaarvergadering 1322 0

Bijdragen buurten 500 0

Leefbaarheidsuitgaven 245 1840

Diversen 12 1707

Totaal uitgaven 3909 5551

Saldo inkomsten en uitgaven 1831 -/- 42



4. Gebiedsvisie Hornekwartier
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4. Gebiedsvisie Hornekwartier

2 informatiebijeenkomsten op 20 september jl.

Wijkraad inventariseert de opinies van de wijkbewoners. Dit kan 
nog t/m zondag 10 oktober met een email naar 
info@wijkraadronddekazerne.nl

Daarna vatten wij de hoofdpunten uit deze reacties samen in een 
brief naar de Gemeente, Novaform en de raadsfracties.

Deze brief wordt ook op onze website gepubliceerd.

Maar het staat u vrij om ook zelf uw mening aan de gemeente / 
Novaform kenbaar te maken.
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4. Gebiedsvisie Hornekwartier

• Inmiddels 24 reacties ontvangen

• Merendeel positief over het plan van een parkachtige omgeving

• Gemeenschappelijke kritische opvattingen:

– Aantal woningen in relatie tot bouwopgave Weert

– Borging van inrichting park en De Lichtenberg: directe 
besteding van revenuen woningbouw

– Bouwhoogte woontorens is bovenproportioneel in overgang 
van stad naar natuur

– Aandacht voor toename verkeersintensiteit, voor parkeren 
bij grote evenementen en voor bouwverkeer tijdens 
realisatie en uitvoering
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4. Gebiedsvisie Hornekwartier

• Gebiedsvisie
– vaststellen thema’s en contouren voor ontwerpbestemmingsplan: 

ruimtelijk raamwerk, programma, fasering en uitvoeringstrategie 

– discussie over wenselijkheid en omvang van bepaalde functies en 
bestemmingen

• Ontwerpbestemmingsplan
– nu worden de concrete (on)mogelijkheden vastgelegd in functies, 

bouwvlakken, bebouwingsdichtheid, gebouwhoogte, afstanden en 
rooilijnen etc.

– een beeldkwaliteitsplan kan onderdeel zijn

– onderzoeken mbt historie/archeologie, biodiversiteit, geluidoverlast, 
stankcontouren, veiligheid, verkeer etc. zijn hiervoor nodig.

– nu aandacht voor de details > zienswijzen !

• Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad
– afwijkingen kunnen alleen door nieuwe procedures incl. zienswijzen 

worden toegelaten. 13



4. Gebiedsvisie Hornekwartier

Fasering van besluitvorming mbt gebiedsvisie

September 2021: presentatie gebiedsvisie

Tot december 2021: politiek debat, wensen en bedenkingen mbt ontwerp-
gebiedsvisie

Reacties op ontwerp-gebiedsvisie tijdens inzagetermijn: december 2021/ 
januari 2022

Januari t/m maart 2022: antwoord op reacties in nota ‘Inspraak en 
Overleg’

Aanpassingen door ontwikkelaar

Na gemeenteraadsverkiezingen: gemeenteraad stelt gebiedsvisie vast

Daarna wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld
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5. Intensivering buurtoverleg

• 4 buurtschappen; 
– Boshoverbeek / Kazernelaan Noord 

– Hofjesbuurt 

– Schrijversbuurt 

– Schildersbuurt

• Doel: ophalen van ideeën ter verbetering van de leefbaarheid, formeel en 
informeel deel

• Neven doel : vergroten buurtcohesie/ zichtbaarheid wijkraad

• Jaarlijks overleg in ontspannen sfeer / ‘hei-sessie’

• Behoefte om specifieke wensen / zorgen tijdig te kennen
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6. Wijkschouw 2021

• Onderwerpen hebben betrekking op openbare ruimte, 
bijvoorbeeld: groen, veiligheid, overlast etc.

• Op vrijdag 12 november, 9.30 uur parkeerplaats Nelissenhofweg

• Wandeltocht in gezelschap van vertegenwoordigers gemeente 
langs ingebrachte locaties

• Verduidelijk uw punt ter plaatse en verneem eerste reactie

• Reeds 11 vragen ontvangen van wijkbewoners, stuur uw 
besprekingspunten naar info@wijkraadronddekazerne.nl
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7.  Rondvraag

Volgende punten werden naar voren gebracht:

• “Compliment voor de wijkkrant, ik mis echter de kritische stellingname tegen 
de uitrit aan de Ambachtenhof”. “In het nieuwe plan dient deze te worden 
opgeheven”.

• “De verkeerssituatie ter plekke is nog steeds zeer gevaarlijk”.

• “Er worden regelmatig drugs verhandeld op de grote parkeerplaats van het 
HQ-terrein. Wat kan hiertegen gedaan worden?” (meenemen in wijkschouw)

• “ Vrachtwagens en tractoren geven grote overlast op de Kazernelaan. Ook 
wordt er veel te hard gereden. Maatregelen als vrachtwagenverbod, 30 km-
zone en flitspaal zijn noodzakelijk”.

• “Status Boostenzalen? Deze zijn door hr. Smeets aangekocht en worden 
volgens wijkbewoner thans verbouwd”.
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