
Notities bij de presentatie Jaarvergadering 2022 van Wijkraad Rond de Kazerne n.a.v. opmerkingen 

uit de vergadering in ‘De Sluis’ op maandag 18 juli 2022 

 

1. Welkom 

Voorzitter Grad Peeters verwelkomt de ruim 35 wijkbewoners die ondanks de hitte toch deze 

jaarvergadering bezoeken. Ten opzichte van de in de nieuwsbrief gepubliceerde agenda is er een 

punt toegevoegd: Oekraïense vluchtelingen in Horne Kwartier (punt 5). 

 

2. Activiteiten 2021 

Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar wat de Omgevingswet en het participatiebeleid 

betekenen. De omgevingswet is een samenvoeging van diverse procedures die tot nu doorlopen 

moeten worden voor vergunningen in de ruime zin des woords. Bedoeling is dat hiermee de 

transparantie toeneemt en de doorlooptijd verkort wordt. Kenmerkend is ook dat voor de indiening 

van een aanvraag de omgeving over de voorgenomen activiteiten geïnformeerd moet zijn. Zie voor 

meer uitleg: https://www.weert.nl/wat-is-de-omgevingswet. 

Participatiebeleid gemeente Weert: https://www.weert.nl/quickscan-participatie.  

 

N.a.v. het financieel overzicht (3) en de status van de ontwikkelingen rond het Horne Kwartier (4) zijn  

geen vragen of opmerkingen. 

 

5. Oekraïense vluchtelingen in Horne Kwartier 

Verzocht wordt de in HK verblijvende vluchtelingen te wijzen op mogelijke gevaren bij de uitrit op de 

Ambachtenhof. Buurtbewoners melden geen enkele overlast te ervaren. Anderen melden dat er 

permanente bewaking aanwezig is.  

Gevraagd wordt of het Rijk de Gemeente Weert kan verplichten om asielzoekers op HK ter 

huisvesten. Of dit met vastgoed in particulier eigendom kan, is de leden van de wijkraad niet bekend.  

De wijkraad is in gesprek met de gemeentelijk projectleider om te onderzoeken welke activiteit voor 

onze nieuwe en al aanwezige inwoners passend is.  

 

6. Wateroverlast bungalowpark 

Gemeld wordt dat ook in de Hofjesbuurt er problemen zijn de waterafvoer t.g.v. met wortgelgroei in 

het rioleringsstelsel. 

  

7. Wijkschouw 2022 

N.a.v. de toegenomen geluidsoverlast van tractoren op m.n. de Kazernelaan wordt opgemerkt dat dit 

mogelijk te maken heeft met de maximale doorvoerhoogte van de ‘Houtbrug’ (viaduct ringbaan West 

https://www.weert.nl/wat-is-de-omgevingswet
https://www.weert.nl/quickscan-participatie


over Zuid-Willemsvaart). Verder zal een beperking op de Kazernelaan automatisch meer overlast 

geven op een andere weg (waterbedeffect). De Wijkraad zal e.e.a. nauwgezet blijven volgen.  

Over de mogelijke plaatsing van een speeltuintje aan de Frans Halslaan/Rembrandtlaan wordt 

opgemerkt dat er zich verspreid over de wijk verschillende speelmogelijkheden bevinden. Waarom 

zou hier geen gebruik van gemaakt kunnen worden?  De wijkraad zal een overzicht samenstellen van 

deze plekken.  Ook kondigt de initiatiefnemer voor meer buurtgerichte activiteiten in de 

Schildersbuurt aan om ook activiteiten voor diverse leeftijdscategoriën te willen organiseren.   

N.a.v. de illegale dump van snoeimateriaal in de bosjes nabij Paulus Potterstraat en Van Goghlaan 

wordt opgemerkt dat buurtbewoners elkaar kunnen helpen bij het afvoeren van snoeimateriaal. Ook 

kan men illegale dump melden via een meldingsformulier van de gemeente : 

https://www.weert.nl/melding.   De vuilophaaldienst neemt alleen dat mee wat in de duobak is 

gestort (er is geen mogelijkheid om snoeiafval via de gemeente te laten ophalen en afvoeren). 

 

8. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik meer gemaakt van de rondvraag, de voorzitter sluit de vergadering waarna de 

aanwezigen worden uitgenodigd om buiten nog een versnapering te nuttigen.  

 

FvT 24 juli 2022 
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