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W O O R D 
V A N  D E 
V O O R
Z I T T E R

PFAS, stikstof, stijgende benzineprijzen, mobi-
liteit, watertekort door droge zomers, stijgen-
de zeespiegels, milieuthema’s, protesterende 
boeren, landbouwers, grondwerkers, 100 ki-
lometerzone en noem maar op. Het lijkt erop 
dat wij er in Nederland een mooi zooitje van 
aan het maken zijn. Vanuit de pers wordt ge-
schreven dat wij het beste jongetje van de klas 
willen zijn. Daar is niets mis mee, maar als je 
het beste jongetje van de klas bent maar hele-
maal geen vriendjes meer hebt, gaat de lol er 
snel vanaf.

“Waarom deze aanhef?” kunt u zeggen. “Het 
is toch een feestmaand en die moet je positief 
benaderen.” Dat doe ik ook maar het neemt 
niet weg dat je als gewone burger eigenlijk niet 
meer kan bijhouden dan wel begrijpen wat er 
allemaal over onze hoofden wordt bepaald en 
waarom. Binnen de wijkraad Molenakker is dat 
soms ook zo. Wij hebben bijvoorbeeld jaren de 
straatspeeldag en het wijkfeest georganiseerd, 
en dan bepaalt de gemeente Weert dat bur-
gerparticipatie noodzakelijk is. Oké, dan doen 
de burgers het en doet de wijkraad een stapje 
terug. Het resultaat is dat de wijkraad herhaal-
de malen wordt gevraagd hoe het ermee staat. 
Op het antwoord dat de burgers het zelf moe-
ten doen, komt dan het antwoord: “Ik zou niet 
weten hoe en daar heb ik geen tijd voor.”  

Tijd, dat is het grote maatschappelijke pro-
bleem. We ‘moeten’ zoveel en we ‘willen’ zo-
veel. Daarnaast ‘doen’ wij ook nog zo veel. Het 
resultaat is dat niemand meer tijd heeft. We 
doen het maar omdat het elektronisch wordt 
voorgeschreven. De tablet of gsm reguleren 
ons leven en dat van ons gezin. Ergens iets 
spontaans doen zit er niet meer in, omdat de 
elektronische agenda aangeeft dat het tijd is 
voor de volgende stap. 

Ik mis regelmatig de ouderwetse gezelligheid. 
Gewoon naar de kerst en het nieuwe jaar toe-
leven. Je ging vroeger een cadeautje voor je 
vrouw en kinderen kopen. Dat was meestal een 
cadeautje en daarnaast nog een aantal zaken 
die noodzakelijk waren. De tweeverdieners be-
stonden in die tijd nog niet, want de vrouw hield 
op met werken als zij zwanger werd. Daardoor 
werd de man kostwinner en er moest regelma-
tig op de centen (van voor de eurotijd) gelet 
worden. Dat resulteerde in de aankoop van een 
cadeau en meestal voor mij een nieuwe trui, 
sokken en broek, vaak aangevuld met een lees

boek, hetgeen ik sowieso niet las. Daar zat je 
dan op kerstavond. Eerst naar de kerk, door 
de kou te voet naar huis, dan de tafel dek-
ken en de kaarsjes aansteken, een pasteitje 
met kippenragout eten en dan de cadeau-
tjes. Geweldig die opgebouwde spanning 
en de ontlading, de vreugde die je toen nog 
had omdat je een paar nieuwe sokken kreeg.  
Ik verlang nog wel eens terug naar die tijd. 

Zo en nu terug naar de werkelijkheid. De 
toenemende individualisering leidt tot maat-
schappelijke ontwrichting. Het nog iets voor 
elkaar overhebben, neemt af. De door de over-
heid opgelegde verplichte zorg van kinderen 
voor hun thuiswonende ouders. Het zijn alle-
maal tekenen dat wij niet meer om ons heen 
kijken en zien waar wij even een klein beetje 
hulp kunnen bieden. 

De wijkraad heeft ook het doel om hulp te bie-
den en in het jaarverslag in deze krant kunt u 
lezen wat wij in 2019 hebben gedaan. Achter-
af bezien toch nog een flink aantal zaken. De 
wijkraad is met de wijk Molenakker bezig en 
wil dat dit een prachtig mooie wijk is en blijft, 
waar wij met z’n allen, jong en oud, trots op 
kunnen zijn. Twee van onze speerpunten, soci-
ale cohesie oftewel betrokkenheid bij je direc-
te omgeving en oog voor onze ouderen willen 
wij in 2020 verder uitbouwen. De senioren blij-
ven in de buurt wonen, maar moeten wel een 
goede kwaliteit van leven hebben. Daar kunnen 
wij met z’n allen iets aan doen. Kijk, vraag en 
handel. Niet alleen voor de ouderen maar ook 
voor je eigen buren. Indien de buurman verge-
ten is de vuilnisbak aan de straat te zetten, dan 
doe jij dat toch even. Staat die bak er ‘s avonds 
nog als je de hond even uitlaat, dan zet je deze 
toch gewoon terug op zijn erf, zodat het die-
vengilde niet kan zien dat er niemand thuis is. 
Geluk bestaat uit een heleboel kleine zaken, 
de vuilnisbak terugzetten, de schapen die door 
onze buurt liepen om het gras kort te houden, 
de scholieren van de basisschool die verkleed 
sinterklaas vieren. Dat is allemaal prachtig en 
niet zaniken dat de schapen op straat schijten 
als zij van het ene stukje gras naar het andere 
stukje gras worden geleid. 

Als afsluiting van 2019 wens ik iedereen de 
vreugde die je kan ervaren als je iets voor 
een ander doet. Doe het nu, morgen is het 
misschien al te laat of niet meer nodig. Dan 
heb je een mooi moment gemist. Verder 
wens ik iedereen heel fijne feestdagen en 
een vreugdevol en gezond ‘doe iets voor 
een ander’ 2020 toe.
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Naarmate de tijd vordert lijkt het wel of alles twee keer zo snel 
gaat. Het zal u net als mij niet ontgaan zijn dat het alweer Kerst 
is. Waar blijft de tijd?

Het was de laatste maanden weer druk voor de wijkraad. De or-
ganisatie van de fietstocht 2.0 ‘Ken Jouw Wijk’ die letterlijk en 
figuurlijk in het water viel. De vele overleggen zo op het eind van 
het jaar. De opening en zeer goed bezochte infoavond van de 
‘Keltische Schans’. En last but not least de voorbereidingen voor 
de wijkkrant die nu weer voor u ligt. 

Namens de wijkraad willen wij op de eerste plaats toch even stil-
staan bij de vrijwilligers die dit jaar spontaan het initiatief heb-
ben genomen om iets te willen doen voor de wijk. Waar wij jaren 
om gevraagd hebben, komt nu gelukkig spontaan op onze weg. 
Wij denken dan aan de heer Réni Peters, de coördinator van de 
WhatsAppgroep. Jan Ploumen van de gemeente, die ons met 
raad en daad bijstaat. De manager van Jan Linders, die nooit te 
beroerd is om te sponsoren. Wat had hij het allemaal goed ge-
regeld voor de start van de helaas verregende fietstocht. Henk 
Broods van café zaal ‘Bee-j Bertje’ die voor diezelfde fietstocht 
net als vorig jaar weer iedere deelnemer wilde verrassen met 
een lekkere eigengemaakte kop soep. Het bestuur van voetbal-
vereniging sv Laar voor het beschikbaar stellen van de kantine 
voor de infoavond ‘Keltische Schans’. Maar vooral ook dank aan 
de beide dames Colette van den Heuvel en Marie-Louise Verber-
ne die met veel enthousiasme de Facebookpagina van de wijk 
hebben opgezet. Ook hebben zij de fantastisch  georganiseerde 
infoavond ‘Keltische Schans’ helemaal verzorgd. Het aantal be-
zoekers heeft ons allemaal verrast. De vele complimenten vallen 
hun dan ook heel terecht te beurt.

Maar goed, we bereiden ons voor op het Kerstfeest 2019. Agen-
da raadplegen, in winkels kijken naar de laatste kerstmode, kerst-
kleuren en kerstboodschappen. Ons afvragen of wij de moed 
hebben om echt op zoek te gaan naar wat de zin van het Kerst-
feest is.

Wat drijft ons? Hebben wij de kracht om verder te kijken dan de 
kerstboom, het kersteten en hoe de gezellige kerstneus lang is? 
Durven wij ons de vragen te stellen die nodig zijn om te ontsnap-
pen aan de voortdurende druk van alle dag, feesten die ons op 
onze ‘gewoonteplaats’ houden, maar niets toevoegen aan wat wij 
al weten en geloven? Of geven we onszelf de kans om toe te ko-
men aan een diepere en bewustere houding in de samenleving? 
Kunnen wij de deur van onze harten niet een klein beetje op een 
kiertje zetten en ons openstellen voor de medemens? Kijk maar 
eens om je heen, het is hard nodig, ook in de Molenakker. 

Wij van de redactie wensen u net als al die jaren daarvoor 
fijne feestdagen en voor 2020 het allerbeste. Maak er iets 
moois van! 

VAN DE REDACTIE

Molenakker is een bruisend onderdeel van Weert met inwoners 
en ondernemers die graag samen leuke dingen bedenken, doen 
en organiseren. Heb jij een idee dat een positieve bijdrage levert 
aan de woonomgeving, leefbaarheid of verbinding in de wijk? 
Kunnen jij en je buurtgenoten de band met de buurt versterken? 
Lees dan verder.

De gemeente Weert vindt dat de leefbaarheid in buurten, wijken 
en dorpen belangrijk is. Zij juicht het dan ook toe dat inwoners 
zelf met ideeën komen over hoe we het nog leuker, gezelliger 
en mooier kunnen maken. Zo’n idee kan allerlei vormen aanne-
men binnen de Molenakker om op allerlei vlakken de wijk nog 
aantrekkelijker te maken. Enkele voorbeelden zijn het aanleggen 
van een gemeenschappelijke moestuin, het organiseren van een 
fietstocht voor de buurt, een lezing, jeu de boule banen inrichten 
of gezamenlijk iets tegen armoede of eenzaamheid doen.

Al die goede ideeën juichen wij, de gemeente Weert, toe. Daarom 
willen we graag met jullie in gesprek gaan over ideeën of activi-
teiten die een positieve bijdrage leveren aan de woonomgeving, 
leefbaarheid en verbinding in jouw buurt. Als jij en je buurtge-
noten een goed idee hebben, nodigen we jullie uit om met ons 
in gesprek te gaan. In dat gesprek bespreken we of en op wat 
voor manier wij daarin kunnen ondersteunen. We denken dan 
bijvoorbeeld mee over hoe iemand, samen met buurtgenoten, 
dat idee kan realiseren. We geven tips, brengen inwoners in con-
tact met de juiste personen en we kijken of een idee eventueel 
nog ondersteund kan worden met subsidie. In dat geval kunnen 
we helpen met de subsidieaanvraag.

We zijn erg benieuwd hoe jullie de band met de buurt willen ver-
sterken. Ons team staat klaar met adviezen, tips en soms ook 
geld. Heb je een idee? Maak dan een afspraak en ga met ons 
het gesprek aan! Dat kan door te mailen naar burgerinitiatieven@
weert.nl of door op onderstaande knop te klikken. Wij nemen 
dan zo snel mogelijk contact op met jou om een afspraak te ma-
ken!

EEN GOED 
IDEE VOOR 
JOUW BUURT, 
WIJK OF DORP?
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Nog een paar weekjes en dan gaan we 2019 
alweer afsluiten. Ook dit jaar hadden we weer 
weinig criminaliteit te melden, afgezien van 
een aantal woninginbraken en pogingen daar-
toe, een schennispleger en wat diefstallen. Af-
gezet tegen de cijfers van de rest van Weert 
kunnen we zeggen dat we een veilige wijk heb-
ben. Toch mag de impact van bijvoorbeeld een 
inbraak niet worden onderschat. Er zijn vreem-
den in je huis geweest die tussen je privéspul-
len hebben gerommeld en vaak ook spullen 
hebben meegenomen. Dit maakt diepe indruk 
en geeft een gevoel van onveiligheid. 

Een inbraak is niet altijd te voorkomen, maar 
toch zijn er diverse mogelijkheden om de kans 
erop te verkleinen. Sluit ramen en deuren goed 
wanneer je vertrekt, zorg dat je woning binnen 
goed is verlicht wanneer je ’s avonds weg bent, 
let op vuilnisbakken waar inbrekers gebruik van 
maken om via een bovenraam naar binnen te 
gaan, gebruik goed hang- en sluitwerk. Maak 
daarnaast goede afspraken met je buren. 

Ondanks het feit dat er af en toe mensen zijn 
die de WhatsAppgroepen verlaten, neemt het 
aantal deelnemers nog steeds toe. Op dit mo-
ment zitten we op 576 deelnemers. Maar ge-
lukkig is het er erg rustig.

Elke 3 tot 6 maanden vindt er een evaluatie 
plaats van de incidenten tussen alle beheer-
ders van de WhatsAppgroepen binnen Weert 
en de wijkagenten. Zo houden we elkaar goed 
op de hoogte en kunnen we snel schakelen in-
dien nodig. 

Donkere Dagen Offensief (DDO)
Het Donkere Dagen Offensief, waarin we als 
buurtpreventiegroep samen met wijkbewoners 
de wijk gaan inspecteren op onveiligheden, is in 
2019 helaas niet doorgegaan. Reden hiervan is 
dat de politie niet voldoende mensen had om 
ons hierbij te ondersteunen. Aangezien het po-

Het jaar 2020 staat voor de deur en wij willen 
even terugblikken op het onderhoud van het 
groen en grijs in onze wijk. Wij hebben veel 
klachten gekregen over het dichtgroeien van 
het water en in overleg met de gemeente zijn 
er zoveel mogelijk planten verwijderd met een 
maaiboot.

Het groen in de wijk ziet er over het algemeen 
goed uit, maar er staat op veel plaatsen onkruid 
tussen de bestrating en door boomwortels zijn  
veel trottoirtegels omhoog gekomen.
De knotplatanen zullen nog deze maand en an-
ders aan het begin van 2020 gesnoeid worden.
Verder wordt er in februari een nieuwe onder-
grondse PMD-container van 5m3 geplaatst bij 
de Jan Linders. Daarmee zal er hopelijk een 
einde komen aan de rotzooi die er nu vaak 
naast wordt gedumpt. Onze vraag aan ieder-
een in de wijk is dan ook om afval niet naast de 
containers te gooien als deze vol blijken te zijn.

Klachten over het groen, het grijs en het water 
in onze wijk dienen gemeld te worden via de 
klachtenlijn van de gemeente. Wij hebben de 
ervaring dat de medewerkers van de gemeen-
te Weert snel voor een oplossing zorgen en al-
leen als er door de mensen van de klachtenlijn 
niet gereageerd zou worden op meldingen, wil-
len wij als leden van de wijkraad bemiddelen.

GRIJS & 
GROEN 
2019

litietekort in Nederland structureel is, moeten 
we zoeken naar alternatieve mogelijkheden 
om samen met wijkgenoten toch de vinger aan 
de pols te houden. Dit vraagt om maatwerk per 
wijk aangezien elke wijk zijn eigen problema-
tiek heeft. Hierover hebben we overleg met 
politie en gemeente. Uiteraard komen we hier 
bij u op terug. 

Er is een werkgroep gestart om de WhatsApp-
groepen van Weert te ondersteunen. Zo kun-
nen we op termijn betere (criminaliteits-)cijfers 
en andere informatie aan de gebruikers van de 
WhatsAppgroepen aanbieden. Dit willen we 
periodiek gaan doen zodat iedereen beter op 
de hoogte is van het reilen en zeilen binnen de 
buurt. Hierdoor zal ook de betrokkenheid bin-
nen de wijk toenemen. 

Wanneer zet je ook alweer een melding in 
de WhatsAppgroep? 
De stelling is dat er een WhatsAppmelding ge-
maakt kan worden in situaties waarin je ook 
de politie hebt gewaarschuwd (112 of 0900-
8844). Denk hierbij aan de SAAR methode, 
Signaleren, Alarmeren, Appen en Reageren. 
Nogmaals, liever 1 melding te veel dan 1 te wei-
nig, ook naar de politie toe. 

Ben je nog geen lid van de WhatsAppgroepen? 
Meld je dan aan op het emailadres buurtpre-
ventiemolenakker@gmail.com . Dit kan ook via 
de website van de gemeente www.weert.nl/
whatsapp-buurtpreventie-groep. 
U kunt ons ook liken op Facebook www.face-
book.com/Molenakker/ en onze pagina volgen.

Op www.weert.nl/buurtpreventie vind je ook 
een leuk filmpje dat is gemaakt door de ge-
meente over buurtpreventie en WhatsApp-
groepen. 

De coördinatoren van de WhatsAppgroepen 
wensen jullie allemaal heel fijne en veilige 
feestdagen. 

Karin Duijsters, Michel Collignon, Thom Cre-
mers, Vincent Frenken, Roel van der Heyde, 
Wim Korten, Marcel Bergmans en Réni Peeters 

BUURTPREVEN-
TIE WHATSAPP-
GROEPEN
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Aan de noordzijde van de Ringbaan Noord 
wordt gestart met het realiseren van een ge-
luidsscherm. Het gaat om het gedeelte tus-
sen de Hushoverweg en de Kransakker in het 
nieuwgebouwde Laarveld. De werkzaamheden 
zijn al gestart en duren ongeveer tot eind maart 
2020. In het gebied is tijdens de bouwfase van 
de huizen al een grondwal aangelegd. Een deel 
van het geluidsscherm wordt gebouwd boven 
op die bestaande grondwal. Daar wordt het 
geluidsscherm 1 meter hoog. Bij het gedeelte 
waar geen grondwal ligt, wordt een scherm 
van 5 meter hoogte geplaatst. 

Hoe wordt het geluidsscherm opgebouwd?
Het geluidsscherm heeft een kern van gebroken 
puin, omhuld met zogenaamde schanskorven. 
Dit zijn rechthoekige blokken van staaldraad, 
gevuld met natuurstenen. Deze constructie 
zorgt ervoor dat het geluid gedempt wordt.

Fietsbrug
In het geluidsscherm is een zichtbare opening 
gelaten. Deze opening wordt de toegang van 
de nieuwe fietsbrug, die Laarveld met Mo-
lenakker verbindt voor langzaam verkeer en 
voetgangers. Over de financiering van de fiets-
brug wordt in 2020 door de raad besloten. 
Daarna beginnen de werkzaamheden, waarna 
de fietsbrug in 2021 wordt geopend. In 2020 
wordt ook gestart met fase 3 van Laarveld aan 
de Laarderweg, waar een aantal woningen (on-
geveer 190) aangelegd worden. In het totaal zal 
Laarveld bestaan uit ongeveer 900 woningen, 
met alle verkeersbewegingen die erbij horen. 
De wijkraad zal het proces blijven volgen.  

WERKZAAMHE-
DEN REALISATIE 
GELUIDSSCHERM 
LAARVELD 
WEERT VAN 
START

Duizenden politiemensen zetten zich iede-
re dag in voor de veiligheid in ons land en om 
mensen in nood te helpen. Dat doen zij in heel 
Nederland, ook in de Molenaker. De politie is er 
voor de bewoners en wil daarom graag bij u in 
de buurt zijn. Dichtbij, zodat zij snel kan optre-
den als dat nodig is, maar ook om gemakkelijk 
contact te leggen. Het contact wordt het snelst 
gelegd via de wijkagent, die benaderbaar en 
toegankelijk is. Maar wie is die wijkagent dan?

De wijkagent is een ervaren politieagent. Sa-
men met zijn collega’s van het basisteam, zo-
als surveillanten en rechercheurs, werkt hij aan 
een veilige wijk Molenakker door handhaving 
en opsporing. Vaak is de wijkagent een eerste 
aanspreekpunt in de wijk en een bekend ge-
zicht. Hij kent veel inwoners en ondernemers 
en spreekt regelmatig met hen. Door al die 
contacten weet hij wat er speelt in de wijk en 
kan hij in een vroeg stadium problemen oplos-
sen en liever nog, voorkomen. De wijkagenten 
zoeken actief contact met de inwoners van hun 
wijk. Zij ontvangen ook de informatie die vanuit 
de coördinatoren van de buurt WhatsApp ver-
stuurd wordt.

Sommige problemen kan een wijkagent zelf 
oplossen door met inwoners of ondernemers 
in gesprek te gaan. Maar soms gaat het om iets 
dat niet (alleen) voor de politie, maar (ook) 
voor de gemeente of bijvoorbeeld een wo-
ningbouwvereniging is. De wijkagent kan dan 
doorverwijzen naar hulpverlening of organisa-
ties zoals buurtbemiddeling. Hij zit regelmatig 
met de

gemeente, woningbouwverenigingen en ande-
re instanties om de tafel. Zo weten alle partijen 
wat er aan de hand is. Samen met u zorgen zij 
voor de veiligheid in uw wijk of buurt. 

Hoe maakt de bewoner contact met de wijk-
agent? Bij spoed belt u 112. Ook bij verdach-
te situaties belt u 112, bijvoorbeeld als mensen 
zich verdacht ophouden in portieken. Valt u 
iets bijzonders op? Onbekenden die regelma-
tig bij u in de straat parkeren? Denkt u dat er 
vanuit een woning drugs verhandeld worden of 
dat er wiet geteeld wordt? De wijkagent wil dat 
graag weten. Noteer het tijdstip waarop u iets 
verdachts zag, kentekennummers, signalemen-
ten, alles wat kan helpen om een verdachte op 
te sporen. Geef vervolgens de informatie door 
aan de wijkagent. U kunt uw wijkagent ook bel-
len via 0900-8844 of hem op straat aanspre-
ken.

De wijkagenten van de Molenakker maken deel 
uit van het team Weert Noord. De wijkagenten 
van de Molenakker zijn John Vranken, Sander 
Cornelissen en Jos Geerts.

WIJKAGENT
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Lichaamsbeweging voor de jeugd is een be-
langrijk speerpunt, maar het valt niet mee om 
kinderen te prikkelen in dit digitale tijdperk van 
you tube en games!

Mede in dit kader organiseert voetbalvereni-
ging SV Laar op haar sportpark aan de Mo-
lenakkerdreef in Weert voor de derde maal 
5 dagen voetbalplezier in de meivakantie van 
2020 voor de kinderen in de regio Weert, Ne-
derweert en Cranendonck.

Tijdens deze dagen zijn de kinderen niet alleen 
sportief bezig maar ook met elkaar, sociaal en 
gezellig. Ze hoeven helemaal niet te kunnen 
voetballen, er zijn zoveel spelvormen die elk 
kind gewoon mee kan doen. Jongens én meis-
jes zijn welkom! SV Laar organiseert dit in sa-
menwerking met SportEvents4Kidz van 4 tot 
en met 8 mei 2020.

Het evenement bestaat uit 5 dagen lang voet-
balplezier en een gevarieerd programma be-
staande uit o.a.:
•  Training: techniek en tactiek
•  Boardingvoetbal, Kooivoetbal, Pannavoetbal 
    (1:1 en 2:2)
•  Partijspelen 4:4 en 7:7 en diverse varianten
•  Voetbaldoedag, Honkvoetbal, Poeierbal, 
    Chaosvoetbal, Voetvolley en Poolvoetbal 
•  Ballenkoning, Penaltybokaal, enzovoorts
•  Al deze voetbalactiviteiten staan onder 
    leiding van ervaren trainers en leiders.
Voor wie zijn de voetbaldagen? Voor jongens 
en meisjes (je hoeft niet per se lid te zijn van 

een voetbalclub) in de regio Weert, Neder-
weert en Cranendonck in de leeftijd van 6 tot 
14 jaar. 

Wat zijn de kosten?
Afhankelijk van het aantal dagen en deelname 
met of zonder bal, varieert het inschrijfgeld van 
€ 99,- zonder bal tot  € 114,- met bal voor 5 da-
gen voetbal met een nieuwe bal.
Hiervoor ontvangt elke deelnemer: 
•  een prachtig JAKO voetbaltenue (shirt, 
    broek en kousen)
•  elke dag een gevarieerde lunch, vers fruit, bij 
    zonnig weer wordt er ingesmeerd met zon-
    nebrandcrème
•  2x per dag een flesje AA sportdrank (1x AA 
    High Energy en 1x AA Iso Lemon)
•  een bidon van AA
•  diverse te winnen prijzen
•  de mogelijkheid om Jako-artikelen te 
    bestellen met 30% korting.

Hoe kun je je aanmelden?
Je kunt je direct via deze site inschrijven: ht-
tps://www.sportevents4kidz.nl/jako_inschrij-
ven.php. Nadat je het inschrijfformulier inge-
vuld en verzonden hebt, ontvang je per email 
een bevestiging van je inschrijving. 

Meer informatie kun je terugvinden op de site 
van SportEvents4Kidz. 
VOL is VOL! Dus reageer snel! 

LEKKER VOETBALLEN 
IN DE MEIVAKANTIE? 
SCHRIJF JE NU IN 
VOOR DE VOETBAL-
DAGEN!
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Het is de nachtmerrie voor elke organisatie, een goed georga-
niseerde activiteit
moeten annuleren vanwege het slechte weer. Met heel veel en-
thousiasme en voortbordurend  op de vele positieve reacties 
van een jaar geleden organiseerde de “Stichting Wijkraad Mo-
lenakker” de fi etstocht 2.0 “Ken Jouw Wijk” met ditmaal als 
thema ‘molens’.  

De organisatie heeft een tocht van 10.5 km uitgezet door de Mole-
nakker en omliggende gebieden. In de fi etstocht worden de straat-
namen van de wijk Molenakker beschreven en wordt uitgelegd hoe 
deze tot stand gekomen zijn en waar zij voor staan, dus molenbe-
namingen met uitleg.

Om de tocht te fi etsen heeft de wijkraad een routeboekje met in-
formatie gemaakt. Iedere deelnemer zou dit ontvangen bij de start. 
Maar angstvallig volgden wij al een paar dagen van tevoren het 
weerbericht dat absoluut niet veel goeds in petto had. Optimistisch 
als we waren stelden wij het besluit om te annuleren keer op keer 
uit. Op zondagmorgen 6 oktober zijn wij gewoon bij Jan Linders sa-
men gekomen, ondanks de regen die met bakken uit de hemel viel. 

Gelukkig konden wij het slechte nieuws via de facebookpagina snel 
viraal laten gaan evenals via de info op de website. Enkele teleur-
gestelde bikkels die wel wilden fi etsen waren al naar Jan Linders 
gekomen om van start te gaan. Daar kregen zij de boodschap dat 
het beter was om niet te gaan fi etsen. Slechts één deelnemer is 
daadwerkelijk gestart. 

“Dit is een gemiste kans voor de Molenakker”, reageerde de voor-
zitter van de wijkraad. “We hebben er echt alles aan gedaan om er 
weer een mooie tocht van te maken, maar het hoofddoel is dat de 
wijkbewoners weer met elkaar in contact komen”.  

Toch willen wij langs deze weg Jan Linders hartelijk bedanken voor 
de sponsoring en de geweldige ontvangst. Bij de ingang stonden 
de statafels met koffi  e en vlaai gereed voor de deelnemers. Dit alle-
maal verzorgd door een heuse hostess.

Ook een woord van dank aan Henk van café zaal ‘Bee-j Bertje’, die 
de deelnemers tijdens de pauze had willen voorzien van een kop 
soep.

De wijkraad heeft besloten om de fi etstocht nogmaals aan te bie-
den in mei of juni 2020. Wij houden u hierover op de hoogte en zul-
len via onze kanalen met u over de nieuwe datum communiceren.

DE FIETSTOCHT 2.0
“KEN JOUW WIJK”

themaMOLENS
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WIJKGEBOUW ‘DE SPIL’ WORDT 
FYSIOTHERAPIE PHILIPSEN 
MOLENAKKER!

Omstreeks medio februari 2020 opent Fysio-
therapie Philipsen een nieuwe modern inge-
richte praktijk voor fysiotherapie in het voor-
malig wijkgebouw ‘de Spil’. De behandelaars 
willen de bewoners van de wijk Molenakker 
en Laarveld zodoende op een laagdrempelige 
manier voorzien van kwaliteitsfysiotherapie 
op bereikbare afstand, midden in de wijk Mo-
lenakker. Graag stellen zij zich aan u voor!

Wie zijn wij?
De praktijk Fysiotherapie Philipsen is een 
praktijk voor fysiotherapie met vestigingen 
in Ell (Magnoliastraat) en Weert (Dr. Schae-
pmanstraat). De praktijk in Ell bestaat inmid-
dels 12,5 jaar en is uitgegroeid tot een bekend 
begrip in de regio Ell en de omliggende kerk-
dorpen. Sinds januari 2017 is er een tweede 
vestiging geopend in de sportschool Loods 37, 
waar men zich met name, maar niet uitsluitend, 
richt op de behandeling van sporters. Al enige 
tijd waren wij op zoek naar een uitbreiding van 
onze praktijk, die aan onze kwaliteitseisen kon 
voldoen. Deze hebben wij gevonden in wijkge-
bouw ‘de Spil’. 

Waar staan wij voor?
Fysiotherapie Philipsen staat voor: laagdrem-
pelig, specialistisch en betrokken. Zo willen 
wij ons onderscheiden van onze collega’s. Wij 
staan voor het leveren van kwaliteit van mens 
tot mens. Elk mens is een uniek persoon en 
de behandeling van eenieder vraagt daardoor 
ook om een specifieke aanpak. 

“Elk persoon is  uniek en daardoor vraagt 
de behandeling van eenieder ook om een 
specifieke aanpak. Die combinatie van spe-
cialisme en persoonlijke betrokkenheid, is 
heel sterk aanwezig in onze praktijk.”  
-  Joost Philipsen

Wat hebben wij te bieden?
De fysiotherapie bij Fysiotherapie Philipsen is 
gericht op persoonlijke en specialistische zorg. 
Hierbij verwachten wij ook een actieve inbreng 
van de patiënt. Er wordt een beroep gedaan 
op de intrinsieke motivatie van de persoon zelf 
om klachten te verhelpen of klachten in de 
toekomst te voorkomen. Wij geven onze pa-
tiënten handvatten om thuis of in de praktijk 
aan hun gezondheidsproblemen te werken. 

In onze nieuwe praktijk beschikken wij over 
een ruime en modern ingerichte oefenzaal om 
ons werk optimaal uit te kunnen voeren. Te-
vens hebben wij de beschikking over meerde-
re ruime behandelkamers. Naast de algemene 
fysiotherapie bieden wij onder andere manu-
ele therapie, sportfysiotherapie, echografie, 
dry-needling en taping aan. Ook bestaat er 
een mogelijkheid tot sporten onder begelei-
ding van een van onze fysiotherapeuten. Ten 
behoeve van dit alles hebben wij verschillende 
cursussen en opleidingen afgerond in de ver-
schillende domeinen van ons vakgebied. 

Samenwerken? Dat kan!
Voor de kwaliteit van onze behandelingen 
werken wij samen met verschillende specia-
listen, huisartsen en collega paramedici in de 
regio. Wij geloven dat een laagdrempelige sa-
menwerking nodig is om mensen van de beste 
zorg op het gebied van vitaliteit te voorzien. In 
ons nieuwe pand is ruimte om een eventuele 
(nieuwe) samenwerking inpandig te realiseren. 
Interesse? Neem dan even contact op via onze 
website www.fysiophilipsen.nl. 

Wij hopen in de nabije toekomst bij te dragen 
aan de beste zorg voor de regio. Houd onze 
website in de gaten voor nieuws omtrent de 
ontwikkelingen van onze nieuwe praktijk!

“Wij staan voor een patiënt-
specifieke benadering waar-
bij de verschillende domei-
nen en behandeltechnieken 
van de fysiotherapie gecom-
bineerd worden om tot een 
optimaal behandelresultaat 
te komen. Hierbij streven 
wij ernaar de behandeltijd 
en de frequentie specifiek af 
te stemmen op de hulpvraag 
van de patiënt. 
– Kevin Meijer
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BRAND BETER 
VOORKOMEN 
DAN ERVAREN
Kerstmis en nieuwjaar zijn de dagen van gezellig-
heid. De lampen gaan uit, de kaarsen worden aan-
gestoken en wij doen allemaal een extra schepje op 
het begrip gezelligheid. In deze tijd van het jaar is de 
kans op een woningbrand het grootst. 

Door het toenemend aantal ouderen in de wijk Mo-
lenakker wil de wijkraad zijn bewoners extra atten-
deren op het brandgevaar speciaal rond de feest-
dagen. In deze kolom beschrijven wij een aantal 
potentiële gevaren van brand en we sluiten af met 
een aantal tips om brand te voorkomen. Voorkomen 
is beter dan blussen en het zorgt ervoor dat het ge-
zellig is en blijft.

Elektrische apparaten
Brand in een woning komt vaak door het onveilig 
gebruik van elektrische apparaten. Bijna alle elek-
trische apparaten worden warm bij gebruik. Als de 
warmte niet goed weg kan door b.v. opgehoopt stof, 
is er brandgevaar. Denk aan wasdrogers, televisies, 
magnetrons, elektrische ovens,  mechanische venti-
latiesystemen, ventilatorkachels,  computers, laser-
printers en haarföhns.

Houd elektrische apparaten dus altijd stofvrij. Maak 
het filter van uw wasdroger na iedere droogbeurt 
schoon.  Houd brandbare materialen uit de buurt 
van elektrische apparaten. 

Enkele voorbeelden van ogenschijnlijk ongevaarlij-
ke, maar toch brandgevaarlijke voorwerpen die wij 
allen in huis hebben zijn stekkerdozen. Ook deze 
kunnen brand veroorzaken. Sluit daarom grote 
stroomverbruikers, zoals frituurpannen en kachels, 
rechtstreeks aan op het stopcontact en sluit geen  
stekkerdozen op stekkerdozen aan. Voor wat be-
treft de magnetrons: houd u aan de aangegeven 
bereidingstijd. Magnetrons die te lang worden inge-
steld, zijn regelmatig oorzaak  van brand. Elektrische 
dekens vormen een risicofactor als het om brand 
gaat, omdat de bedrading aan slijtage onderhevig is. 
Bewaar een elektrische deken losjes opgerold om 
beschadigingen van de bedrading te voorkomen. 
Rol  de deken voor gebruik altijd helemaal uit en 
volg de gebruiksaanwijzing.

Gasinstallaties
Een verkeerd geïnstalleerde of kapotte gasinstalla-
tie – zoals kachel, geiser of cv-ketel – is vaak de oor-
zaak van koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide 
(CO) is een echte sluipmoordenaar, want u proeft 
of ruikt het giftige gas niet. Bij inademing raakt u al 
snel bewusteloos. Zorg  daarom altijd voor voldoen-
de ventilatie in uw huis en laat uw installatie ieder 
jaar controleren en onderhouden door een erkend 
installateur.  Heeft u een gasinstallatie in huis, dan 
is het verstandig een CO-melder in huis te hebben. 
Deze melder  waarschuwt u als de concentratie 
koolmonoxide in huis  te hoog wordt. 

Koken
Veel woningbranden ontstaan in de keuken, bijvoor-
beeld als gevolg van een vlam in de pan doordat de 
pan te heet wordt of droog kookt. Tips: gebruik een 
kookwekker, blijf bij het fornuis staan tijdens het ko-

ken, houd brandbare spullen, zoals b.v. pannenlap-
pen  op afstand van het fornuis.
Als de vlam toch in de pan slaat: schuif een passende 
deksel (van u af) over de pan zodat er geen zuurstof 
meer bij kan, zet het kooktoestel en de afzuigkap 
uit, laat de pan geruime tijd staan (niet mee lopen) 
om af te koelen. Blus een vlam in de pan nooit met 
water, want dit veroorzaakt een grote steekvlam!

Roken 
Roken is nog steeds een van de meest voorkomen-
de oorzaken van brand. Rook daarom nooit in bed. 
Rookt u in huis, gebruik dan veilige asbakken waar 
uw sigaret  in valt en waarin hij wordt gedoofd. 
Tip: leeg nooit een asbak in de prullenbak als de si-
garet of de as nog gloeit. Voor de zekerheid kunt u 
de as vochtig maken voordat u de asbak leegt. 

Kaarsen
Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke 
ondergrond en niet dicht bij andere brandbare  ma-
terialen zoals gordijnen. Gebruik geen houders van 
plastic, hout of ander makkelijk brandbaar materiaal. 
Kaarsen in kerststukjes kunt u beter niet aansteken.  

Open haard
Een schoorsteenbrand kunt u herkennen aan een 
loeiend geluid in het rookkanaal. Als u dat hoort, 
kom dan direct in actie. Doof snel het vuur in de 
haard met zand om rook in uw huis te voorkomen, 
sluit hierna de schoorsteenklep, sluit de luchttoe-
voer van de kachel, of sluit de deurtjes bij een open 
haard, bel direct 112 en ventileer direct na het do-
ven van het vuur de ruimte in verband met koolmo-
noxidevorming. Blus een schoorsteenbrand nooit 
met water!  Dit veroorzaakt enorme stoomvorming 
waardoor het  rookkanaal door de druk kan scheu-
ren. 

Schoorsteenbranden worden meestal veroorzaakt 
door een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. 
Stookt u hout, kolen of olie in uw kachel of open 
haard, dan komen er onverbrande roetdeeltjes in 
het rookkanaal terecht. Die vormen daar een teer-
achtige, zeer brandbare laag. Het is daarom belang-
rijk uw schoorsteen jaarlijks te laten vegen door een 
erkend bedrijf. 

Medicinale  zuurstof 
Gebruikt u medicinale zuurstof in verband met uw 
gezondheid, houd dan afstand van brandende siga-
retten en open vuur. Zo voorkomt u brandgevaar en  
brandwonden. Door de zuurstofbehandeling zit er 
in de lucht die u uitademt namelijk meer zuurstof 
dan normaal het geval is. Hierdoor wordt de lucht 
in huis zuurstofrijk. Zuurstof zelf is niet brandbaar, 
maar kan wel andere  materialen makkelijker laten 
branden.

Neem daarom de volgende maatregelen: ventileer 
alle ruimtes in huis 24 uur per dag, zeker de ruim-
te waarin u verblijft, voorkom contact met oliën, 
vetten en alcohol, rook absoluut niet, dat geldt ook 
voor andere mensen in uw omgeving, gebruik geen 
open vuur zoals kaarsen en kook niet op gas.

Voorkomen is beter dan blussen
Naast het voorkomen van brand is het belangrijk om 
onderstaande voorzorgsmaatregelen te treffen. 
Deuren dicht! Sluit binnendeuren voordat u gaat sla-
pen. Gesloten  deuren zorgen ervoor dat de giftige 
rook – de grootste bedreiging bij brand – zich niet 
makkelijk door de woning kan verspreiden. Daar-
door heeft u meer tijd om te  vluchten.

Goedwerkende rookmelders zijn onmisbaar in elke 
woning. Tijdens uw slaap kunt u namelijk niet rui-
ken, maar wel horen. Doordat u wakker wordt van 
het alarm, heeft u de mogelijkheid om te vluchten 
bij brand. 

Het is van levensbelang dat u snel kunt vluchten bij 
brand. Houd daarom gang, trap en trappenhuis vrij 
van obstakels, zoals een fiets, een scootmobiel, vuil-
niszakken of andere spullen. Deze obstakels worden 
onzichtbaar als er rook hangt en u kunt daar snel 
over struikelen. Houd ook alle toegangsdeuren tot 
uw woning vrij van obstakels.  Om snel naar buiten 
te kunnen vluchten, is het belangrijk  een sleutel op 
een vaste plek in de buurt van de  toegangsdeuren 
op te hangen. Zo kunt u altijd de deur  van het slot 
halen.

Maak afspraken 
Meestal duurt het acht minuten voordat de brand-
weer bij  u aanwezig is. Tot die tijd kan de brand-
weer u niet helpen. Het is dus verstandig om met 
uw buren goede afspraken te maken en telefoon-
nummers uit te wisselen. Houd altijd een opgeladen 
(mobiele) telefoon binnen handbereik, zodat u in 
geval van nood meteen 112 en de buren kunt bellen. 
In geval van brand: blijf rustig, waarschuw uw me-
debewoners, verlaat via de kortste weg de woning, 
houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren 
achter u, verzamel op de afgesproken plaats buiten 
en bel 112.

Top Tien Tips
1.  Vluchten bij brand: maak een vluchtplan. Bepaal 
de vluchtroute en spreek af wie de medebewoners 
en huisdieren meeneemt. Houd  uw vluchtroutes 
vrij van obstakels, zodat u bij brand snel  uw huis 
kunt verlaten.
2.  Hang rookmelders op en test ze iedere maand.
3.  Zorg altijd voor een opgeladen telefoon en zet  
telefoonnummers van buren in uw telefoon, zodat 
u  in geval van nood meteen kunt bellen.
4.  Vlam in de pan: blus alleen met een passende 
deksel. Blus nooit met water. Blijf in de keuken 
tijdens het koken.
5.  Rook niet in bed. Controleer of sigaretten hele-
maal uit  zijn voordat u ze weggooit. 
6.  Bewaar lucifers en aanstekers buiten bereik van 
(klein)kinderen. 
7.  Koolmonoxide: frisse lucht is belangrijk. Zorg 
voor voldoende ventilatie  en laat uw gasinstallatie 
jaarlijks controleren. Plaats een koolmonoxidemel-
der en test deze maandelijks.
8.  Laat uw schoorsteen minstens eens per jaar 
vegen door een erkend bedrijf.
9.  Elektrische apparaten: maak het filter van uw 
wasdroger na iedere droogbeurt schoon. Door de 
combinatie van stof en een hoge  temperatuur kan 
brand ontstaan.
10.  Overbelaste stekkerdozen kunnen brand 
veroorzaken. Sluit grote stroomverbruikers recht-
streeks aan op het  stopcontact. Sluit geen stekker-
dozen op stekkerdozen aan.

Brandveiligheidstest
Doe de brandveiligheidstest op de website van de 
wijkraad Molenakker www.molenakker.nl Uit deze 
test blijkt of u voldoende beveiligd bent tegen 
brand. Het is een indicatie, maar geeft wel aan waar 
u iets aan moet doen. Dus

“DOE DE TEST”
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Wat een aangename verrassing, ineens een 
kudde schapen in de wijk. Voor velen een ver-
rassing, zeker voor ouders met kinderen die er 
verwonderd naar kijken. De schapen worden 
ingezet in de openbare ruimte om te helpen 
met het bijhouden van het gras. Dit zal niet 
op alle grasvelden zijn, bijvoorbeeld speelvel-
den e.d. worden gemeden. Door de schapen 
op verschillende tijden op een stuk gras te la-
ten lopen wordt de biodiversiteit beïnvloed. 
Hierdoor krijgen verschillende soorten gras en 
kruiden de kans om zich te ontwikkelen en te 
groeien. De kudde wordt elke dag verplaatst, 
soms zelfs meerdere keren per dag. Hiervoor 
zet de herder zijn metgezellen, de honden in.

Het voordeel van begrazing door schapen is 
dat de bermen en andere plekken met ruig 
gras vaker kort worden gehouden. Bovendien 
verandert de vegetatie op de plekken waar de 
schapen grazen. Omdat het gras korter blijft, 
krijgen bepaalde soorten bloeiende planten 
meer licht. Zij hebben daardoor meer kans om 
te bloeien en deze locaties krijgen meer kleur. 
Ook verspreiden zaden van planten en bloe-
men zich via de schapenvacht. Dat zorgt voor 
meer diversiteit aan groen, maar bovenal voor 
een heel mooi gezicht.
 

INZET VAN 
SCHAPEN 
IN DE WIJK  

We schreven er al over in de vorige wijkkrant, 
de facebookpagina van de wijk Molenakker 
is vernieuwd. En inmiddels bezoeken al veel 
mensen regelmatig deze pagina en reageren 
ze op berichtjes. 

Jij nog niet? 
Kijk dan maar eens op Wijk Molenakker. 
Het idee is dat deze pagina een levendig plat-
form wordt. Een platform waar berichtjes op 
komen van jou, van je buur(T)vrouw, van groep-
jes bewoners die een initiatief hebben, van de 
wijkagent, de buurtvereniging, de basisschool, 
of van wie dan ook die verbonden is aan onze 
wijk. 
Berichtjes die handig voor je zijn, berichtjes 
waarmee buurtgenoten vragen kunnen stellen 
aan elkaar, berichtjes waarmee je kunt volgen 
wat er zoal gebeurt in onze buurt, berichtjes 
die je verbinden met onze wijk. Kortom, een 
positieve pagina.

Dus... als jij nou een berichtje wilt delen, of een 
vraag wilt stellen, of een foto van een mooi 
momentje in de wijk wilt delen, dan kan dat via 
de vernieuwde facebookpagina. 

Simpel door een opmerking te plaatsen onder 
een berichtje of een PB-tje te sturen, zodat wij 
het voor je kunnen plaatsen. 

EEN 
VERNIEUWDE 
FACEBOOK-
PAGINA 
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Op maandag 28 oktober j.l. heeft de ‘Stichting 
Wijkraad Molenakker’ tijdens de bijeenkomt 
wijk- en dorpsraden, partners en vertegen-
woordigers van de gemeente, uitgebreid ken-
nis kunnen maken met de wijk-BOA’s. Door een 
uitbreiding is het nu mogelijk dat de BOA’s niet 
alleen meer inzetbaar zijn voor het centrum, 
maar ook voor de wijken en buitengebieden. 
De BOA draagt samen met zijn partners bij aan 
de leefbaarheid in de wijk/het dorp en zet zich 
in om verloedering en overlast te voorkomen. 

Op de eerste plaats is een Boa een goede gast-
heer/gastvrouw, die burgers met de meest uit-
een-lopende vragen kan helpen en/of door kan 
verwijzen. Ook is de Boa zichtbaar aanwezig in 
de openbare ruimte. De Boa stimuleert men-
sen om zich aan de regels te houden en zo bij 
te dragen aan een plezierige woonomgeving. 
De Boa is een extra paar ogen en oren voor de 
gemeente, voor de politie, voor de jeugdwer-
kers, voor sociale wijkteams. Ook kan de Boa 
optreden als handhaver die desnoods autorise-
rend en verbaliserend op kan treden. De Boa 
is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid 
voor bepaalde strafbare feiten en mag deze 
opvolgen op het eigen werkterrein. De meest 
voorkomende zijn: 

- Wegenverkeerswet (alleen stilstaand verkeer) 
- Algemene Plaatselijke Verordening 
  (hondenoverlast, alcohol op straat, openings-
  tijden enz.) 
- Afvalstoffenverordening 
  (zwerfafval, dumpingen) 
- Parkeerverordening
- Drank- en horecawetgeving

Onze wijk molenakker is ingedeeld in gebied 1, 
bij de wijken en dorpen Leuken, Groenewoud, 
Biest, Laar, Stramproy, Tungelroy, Altweerter-
heide en Swartbroek. Verantwoordelijk voor 
bovengenoemde wijken en dorpen zijn een 
viertal Boa’s. Mevrouw Ismay van Lier en de he-
ren Willy Janssen, Roy Joosten en Lars van Lin 
zullen wij dan in de toekomst vaker in de wijk 
zien. De wijkraad heeft met de Boa’s kennis ge-
maakt, gegevens uitgewisseld, vervolgafspra-
ken gemaakt en informatie gedeeld.
Wij wensen het team succes en gaan ervan uit 
dat zij een bijdrage aan een goede leefbaarheid 
binnen onze wijk leveren.

BOA’S HAND-
HAVING BUITEN 
HET CENTRUM 

Naar aanleiding van vele klachten betreffende 
gevaarlijke situaties bij de verbinding van Oude 
Hushoverweg en Molenakker heeft op 26 sep-
tember 2018 de gemeenteraad ingestemd met 
de aanleg van verbindingen voor fietsers en 
voetgangers tussen Hushoven/Laarveld en Mo-
lenakker. Het college heeft besloten de aanpas-
sing van de oversteek op Hushoven nog niet uit 
te voeren, maar tegelijk met de besluitvorming 
van de fietsbrug opnieuw voor te leggen aan 
de gemeenteraad. Het belangrijkste argument 
is dat de oversteek, ook na de aanpassingen die 
€ 140.000,- zouden gaan kosten, niet veilig zal 
zijn. De bestaande oversteek bij Hushoven is 
verder onderzocht hetgeen niet resulteerde in 
een veilige oversteekplaats. Daarom kiest het 
college ervoor om op dit moment géén aan-
passingen uit te voeren. Zij wacht daarmee tot 
na de besluitvorming over de fietsbrug.   

BESLUIT 
OVERSTEEK 
HUSHOVEN 
UITGESTELD
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Als wijkraad Molenakker hebben wij in 2019 een aantal thema’s opge-
pakt en uitgevoerd. De samenwerking tussen de Wijkraad Molenakker, de 
Gemeente Weert en haar afdelingen, de Politie, Punt Welzijn en Wonen 
Limburg is goed. Daar waar wij elkaar zoeken, vinden wij elkaar en wor-
den zaken opgelost.

Deze kolom is het jaaroverzicht  2019 van de Wijkraad Molenakker. Dit is 
gelijktijdig de jaarverantwoording naar de wijk Molenakker over wat wij 
afgelopen jaar gedaan hebben en waar wij als bestuur van de stichting 
Wijkraad Molenakker toe besloten hebben.

In niet chronologische volgorde worden de hoofdthema’s kort beschre-
ven met het behaalde resultaat.  

Arbeidsmigranten:
De gemeente Weert was begin 2019 voornemens om meer dan 1000 
arbeidsmigranten te plaatsen in Weert. De voorzitters van de wijk- en 
dorpsraden hebben hier tegen geageerd. In eerste instantie zouden de 
arbeidsmigranten worden gehuisvest op het industrieterrein Kampers-
hoek, Graafschap Hornelaan. Dat bleek vergunningtechnisch niet moge-
lijk waarna er twee andere locaties gekozen werden, te weten Stramproy 
en Leuken. Inmiddels was het aantal bijgesteld naar ruim 300 arbeids-
migranten, die ook nog aan een aantal voorwaarden moesten voldoen. 
De voorzitters van de wijk- en dorpsraden waren van mening dat wij wel 
arbeidsmigranten moeten opnemen, maar niet voor de buurgemeenten 
of voor arbeidsmigranten die in Brabant en België werken. 

Fietstocht 2.0
In herhaling van 2018 en op veler verzoek is de succesvolle Fietstocht 
‘Ken uw Wijk’ 2.0 in 2019 ontwikkeld. De fietstocht 2019 had als thema 
molens. De wijk Molenakker en de naamgeving van de straten verwijzen 
allen naar de molens, dus leek het de wijkraad een goed idee om de fiet-
stocht 2019 te enten op  de naamgeving van de wijk Molenakker. Alles 
geregeld, mooie boekjes van 20 bladzijdes gemaakt met de route en in-
formatie over alle molennamen en gebruiken, bleek dat het op de eerste 
zondag van oktober koud en regenachtig was. Dan voel je de bui (letterlijk 

en figuurlijk) al hangen. Er was één deelnemer. De medewerking van Jan 
Linders was weer geweldig. Het bestuur stond te wachten op de deel-
nemers met koffie en vlaai geschonken door Jan Linders, waarvoor nog-
maals onze dank. Echter in dit weer zou je niet eens je hond uitlaten. Er 
is besloten om niet alle voorbereidingen teniet te doen, zodat wij in mei/
juni 2020 de fietstocht alsnog aan de bewoners kunnen gaan aanbieden. 

Bomenkap, onderhoud groen en snoeibeleid
De wijkraad ontving eind 2018 een brief van de Gemeente Weert met 
de mededeling dat er een 100-tal bomen werden gekapt t.b.v. de molen 
aan de Oud Hushoverweg. De wijkraad is hiertegen in bezwaar gegaan 
en heeft aangegeven dat het nutteloos is om de molen, die als restaurant 
gebruikt wordt en een puur ceremonieel karakter heeft, te gebruiken om 
een 100-tal bomen te kappen. Na gesprekken met de ambtenaren van 
de gemeente, die goede uitleg gaven over het kappen van bomen, heeft 
begin 2019 een schouw plaatsgevonden. Hieruit bleek dat de Molenwet 
bepaalt dat elke molen een hoeveelheid wind moet hebben. Die mag niet 
gekort worden door bomen of gebouwen. Door de voorziene hotelbouw 
aan de overzijde van de molen, zouden de windhoeveelheden niet meer 
conform de wetgeving zijn. De wijkraad heeft aangegeven dat daarom 
niet te pas en te onpas bomen gekapt moeten worden. De gemeente 
heeft dit opgepakt en zal bij de herziening van de Eindhovenseweg een 
aantal bomen vanuit de middenberm en zijbermen kappen. Deze zullen 
herplaatst worden in de herziening van de Eindhovenseweg, waardoor 
het resultaat behaald wordt. Daarnaast is de spoed van het dossier ver-
dwenen omdat het beoogde hotel niet wordt gebouwd.

Facebook en Sociale Media
Vanuit de wijk Molenakker hebben in 2019 twee personen, Colette en 
Marie-Louise, aangegeven om werkzaamheden voor de wijkraad te willen 
verrichten m.b.t. sociale media, Facebook en Instagram. Daarnaast willen 
zij behulpzaam zijn bij de redactie van de wijkkrant. De wijkraad heeft dit 
initiatief bijzonder gewaardeerd en met beiden afspraken gemaakt hoe 
wij het gebruik van Facebook en sociale media zien. Inmiddels is hieruit 
de FB site ‘Molenakker Wijkraad’ ontstaan waarop met grote regelmaat 
actuele gegevens over de wijk te lezen zijn en reacties van bewoners bin-
nenkomen. De wijkraad is zeer verheugd met dit initiatief uit de wijk zelf. 
ArcheoHotspot opening en lezing op 03 december
In oktober is aan de Oude Laarderweg, op de kruising met het fietspad, 
een ArcheoHotspot geopend. Deze plek geeft de ligging aan van de Kel-
tische Schans die in een heel lang verleden voor zekerheid zorgde voor 
de allereerste bewoners van de Molenakker. Bij de ArcheoHotspot hoort 
een app, waarmee aanvullende informatie over die specifieke plaats ver-
kregen kan worden. Een andere ArcheoHotspot zijn de grafheuvels nabij 
Weerterheide. De ArcheoHotspots gaan een route vormen die de geïn-
teresseerde kan volgen en waarmee hij of zij archeologische informatie 
ontvangt via de app. 
De opening van de ArcheoHotspot heeft ertoe geleid dat de wijkraad met 
behulp van de twee dames die de sociale media hebben opgezet, een in-
formatieavond heeft georganiseerd voor de bewoners. Tijdens deze zeer 
druk bezochte avond heeft de gemeentelijke archeoloog een lezing ge-
geven over de Keltische Schans en de archeologische geschiedenis van 
Weert. In de kantine van SV Laar kregen ongeveer 65 bewoners inzicht in 
het verleden van hun buurt.  

Overleg gemeente en wethouder
De wijkraad heeft gedurende het jaar regelmatig contact met diverse 
afdelingen van de gemeente Weert. Het opgebouwde netwerk wordt in 
stand gehouden. Door de signalerende functie van de wijkraad worden 
zaken die de bewoners bij de wijkraad melden, doorgezet naar de betref-
fende afdelingen. De wijkraad heeft in deze een intermediaire functie en 
brengt partijen bij elkaar. Meerdere malen per jaar vindt er een overleg 
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BOA per wijk
Sinds medio 2019 heeft de Gemeente Weert een aantal eigen Boa’s, bui-
tengewoon opsporingsambtenaren, in dienst. Het geografische gebied 
van de Gemeente Weert is in een aantal sectoren verdeeld en die hebben 
ieder hun eigen Boa’s. Voor de Molenakker staan er 3 Boa’s ter beschik-
king, die gedeeld worden met andere wijken en/of dorpen. 
De wijkraad heeft overleg met de wethouder over de veiligheid binnen 
de wijk. Hierdoor kunnen zaken worden afgestemd met de gemeente, 
waarbij de inzet van Boa’s noodzakelijk is. De wijkraad heeft o.a. gevraagd 
om extra toezicht bij evenementen in de binnenstad betreffende geluids-
overlast en tijdens de weekenden wanneer de jeugd door de wijk trekt 
met alle gevolgen van dien: kapot gegooide flessen, vernielingen en ge-
luidsoverlast.

Groenvoorziening
Zoals elk jaar ontvangt de wijkraad klachten over het groen- en snoeibe-
leid. Deze klachten worden besproken met de betreffende afdeling van de 
Gemeente Weert. Tweemaal per jaar houden de wijkraad en de gemeen-
te een schouw. Hierbij wordt door de wijk gelopen en worden situaties 
bekeken. Afhankelijk van de mogelijkheden worden dan concrete afspra-
ken gemaakt om gemelde problemen op te lossen.

Betreffende het snoeibeleid wordt verwezen naar de gemeentelijke web-
site waar het bestek en het schema van snoeien gepubliceerd worden.

WWC Standaardmolen definitief groeninvulling
Het woonwagen centrum, WWC, Standaardmolen is een dossier dat al 
heel lang open staat. De bewoners hebben bij de wijkraad aangegeven 
een gebrek aan privacy te hebben. Dit is met de bewoners  besproken. 
Daarnaast kreeg de wijkraad klachten over de zichtbare opslag aan de 
achterzijde van de woningen. Dit is meerdere jaren besproken met diverse 
ambtenaren van de gemeente, echter tot daadwerkelijke uitvoering van-
uit de gemeente is het nog steeds niet gekomen. Na de zomer heeft de 
wijkraad het dossier dusdanig besproken dat de burgemeester besloten 
heeft een bezoek aan het WWC Standaardmolen te brengen en middels 
schouw het probleem te bekijken. De burgemeester heeft vervolgens ac-
tie ondernomen en afspraken gemaakt. Deze zijn inherent aan de reeds 
jaren ingediende verzoeken van de wijkraad. De oplossing wordt momen-
teel uitgevoerd en bestaat uit het verhuren van openbare ruimte aan de 
bewoners, zodat zij meer ruimte krijgen voor opslag en het aanbrengen 
van blijvend groen aan de achterzijde zodat het zicht bij binnenkomst in 
de wijk een mooie groene buffer is. Mede hierdoor krijgen de bewoners 
privacy aan de achterzijde van hun woningen, wat aan de voorzijde fysiek 
niet mogelijk is. Met de uitvoering van deze toezeggingen kan dit dossier 
worden gesloten.

Fietsbrug
De wijkraad is betrokken bij de ontsluiting van de nieuwbouwwijk Laarveld. 
Een thema hierin is de ontsluiting van het langzame verkeer. De huidige 
infrastructuur voldoet niet en is gevaarlijk. Bij de turborotonde moeten 
voetgangers en fietsers vier rijbanen oversteken. De ene auto stopt en de 
andere rijdt door, hetgeen regelmatig tot gevaar leidt. Daarnaast gebrui-
ken de voetgangers een opening in de groenvoorziening om gewoon de 
weg over te lopen op een plaats waar geen voetgangers voor het gemo-
toriseerde verkeer verwacht worden. Op verzoek heeft de gemeenteraad 
besloten om een fietsbrug aan te leggen, waarvoor de werkzaamheden 
momenteel zijn begonnen en die in 2020 wordt gerealiseerd. Betreffende 
de fietsbrug heeft de wijkraad een aantal eisen gesteld, waaronder de pri-
vacy van de bewoners van de Molenakker. De fietsbrug ligt hoog en inkijk 
in tuinen is niet gewenst.

Turborotonde en geluidsoverlast
De inmiddels functionerende turborotonde aan de Eindhovenseweg  
zorgt voor geluidsoverlast. Deze klacht ontving de wijkraad begin 2019. 
Het verzoek kwam om extra geluidsschermen te plaatsen. In overleg met 
de gemeente is de situatie besproken. Een daadwerkelijke oplossing is 
moeilijk realiseerbaar omdat het plaatsen van geluidsschermen geen aan-
vaardbare optie is. Hiermee wordt het uitzicht belemmerd en het aanwe-
zige bosje vernietigd. De melder van dit thema heeft de wijk Molenakker 
inmiddels verlaten en vanuit de direct omwonenden zijn geen nieuwe 
klachten ontvangen.

Ontsluiting Laarveld
Fase 3 van Laarveld is gestart. Hierdoor wordt het bebouwen van land-
bouwgrond verder doorgevoerd. In totaal komen er 1500 woningen in 
Laar bij. In de woningen leven gezinnen en die moeten vanuit Laar naar 
de stad, de autoweg, de school enz. De wijkraad is in 2019 in overleg ge-
treden met de wijkraden Boshoven en Laar over de ontsluiting van Laar. 
Het langzame verkeer kan via de fietsbrug, maar de ontsluiting van het 
snelverkeer moet nog bepaald worden. De wijkraad wil voorkomen  dat 
er vanuit Laar een stroom snelverkeer via de Wiekendreef en de Biest het 
centrum van Weert kan bereiken. Daarop is de infrastructuur van de Mo-
lenaker niet ingericht, waarbij dan ook nog een school gepasseerd wordt.

Gemeenschappelijk vervoersplan
De wijkraad heeft overleg gehad met de Gemeente Weert betreffende 
het beleid van het gemeenschappelijk vervoersplan. Het plan is in te zien 
op de gemeentelijke website.

Contact 3 wijkagenten en veiligheid
De wijk Molenakker valt onder de gebiedsindeling Weert Noord van de 
Politie. Een eigen wijkagent heeft Molenakker niet meer. Voor deze geo-
grafische eenheid, Weert Noord en de schil om Weert inclusief Stram-
proy, zijn drie wijkagenten beschikbaar. Zij beschikken over een aantal 
politieagenten die gericht ingezet worden binnen de wijken en dorpen. 
Directe lijnen hebben in het verleden en ook in 2019 ertoe geleid dat de 
wijk Molenakker bijzonder veilig is. Dit veiligheidsgevoel wordt ook door 
de cijfers van de politie onderbouwd. 

3e Jeu de boule baan
Sedert jaren functioneert de jeu de boulebaan nabij de Montessorischool 
als een verzamelplaats voor de ouderen in de wijk. De banen worden 
door hen goed gebruikt en uit het beoefenen van het spel zijn ook vriend-
schappen ontstaan. Hierdoor gaan deelnemers gezamenlijk ook naar an-
dere sociale activiteiten. De wijkraad heeft een derde jeu de boule baan 
aangevraagd. De gemeente Weert die bij de eerste en tweede baan haar 
medewerking heeft verleend, geeft in 2019 niet thuis. De wijkraad moet 
zelf de 3e baan aanleggen, maar daar heeft zij geen financiële ruimte voor. 
Een voor de jeu de boule baan aangevraagd bushokje, waarin de ouderen 
kunnen schuilen bij regen, wordt ook niet verstrekt.
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WhatsApp en Donkere Dagen Off ensief
Binnen de wijk is een gecoördineerde WhatsApp groep aanwezig die zich 
bezighoudt met buurtpreventie. Zij heeft een organisatie opgezet waarbij 
communicatie en ondersteuning de hoofdthema’s zijn. Een groot aantal 
bewoners is bezig met buurtpreventie en alle gegevens worden ook ge-
deeld met de wijkagenten. 

Communicatie, wijkkrant, fl yers en banner. 
Website en Sociale Media, Facebook en Instagram
De wijkraad onderhoudt een website over de wijk Molenakker. Op deze 
site www.molenakker.nl vindt u alle nieuwtjes uit de buurt. De verslagen 
van de vergaderingen en de overleggen met de gemeente worden hierop 
geplaatst en kunnen worden teruggezocht. Daarnaast heeft de wijkraad 
onder de kop ‘foto’s’ het artikel ‘25 jaar Molenakker’ staan, waar wij een-
ieder verzoeken om foto’s van de wijk te plaatsen. Hiermee willen wij een 
blijvend fotoalbum van onze wijk door de jaren heen maken.
De wijkkrant komt nog maar twee keer per jaar uit. Opzetten, redactie, 
drukken en verspreiden zijn bijzonder duur en daarom heeft de wijkraad 
besloten om nog maar twee keer per jaar de krant uit te laten komen. 
Daarnaast zijn de sociale media zo snel dat daar een krant niet meer te-
genop kan en is de krant bedoeld voor achtergrondinformatie en verdie-
ping. De wijkraad prefereert kwaliteit boven hoeveelheid. Hiermee be-
houdt de Molenakker een kwalitatieve wijkkrant op kwalitatief papier met 
een glossy uitstraling. Daarmee onderscheidt de Molenakker zich van de 
andere wijk- en dorpsraden.  

Verkeer Helmondseweg, snelheid en inrichting 
van de weg en het fi etspad
De bewoners van de Helmondseweg spraken de wijkraad aan op de in-
richting van de straat en de functie die deze heeft. De straat grenst aan 
de parkeerstrook die weer aan het fi etspad en het trottoir grenst. Een 
onlogische indeling temeer daar de meeste bewoners hun voertuig naast 
het huis parkeren. Bij het wegrijden moeten zij eerst over het trottoir, dan 
over het fi etspad en dan over de parkeerstrook om vervolgens de weg op 
te draaien. Dit levert gevaarlijke situaties op omdat de snelheid van het 
verkeer op de Helmondseweg vaak te hoog is en fi etsers gebruikmakend 
van het fi etspad daar opeens een auto zien verschijnen. De wijkraad heeft 
deze melding neergelegd bij de gemeente Weert. Vervolgens zijn er in 
het najaar verkeersmetingen uitgevoerd. Hierbij werden de hoeveelheid 
verkeer en de snelheid gemeten. Afh ankelijk van de resultaten van de 
metingen zullen in 2020 concrete plannen gemaakt worden hoe en of de 
Helmondseweg aangepakt gaat worden door de gemeente.

Parkeerproblemen Poldermolen
Aan de Poldermolen werden de bewoners geconfronteerd met parkeer-
problemen. Het gemiddelde aantal voertuigen per gezin is hoog, hetgeen 
tot problemen en overlast leidde. De bewoners zijn samen gaan zitten en 
hebben een herinrichting van het groen besproken en verder uitgewerkt. 

Door het weghalen van een aantal niet al te fraaie struiken kon er plaats 
gecreëerd worden voor het parkeren van voertuigen. De wijkraad heeft 
dit initiatief ondersteund en de bewoners begeleid in hun initiatief om de 
groenvoorziening aangepast te krijgen.

Zwerfafval en clustervervuiling
Koen van Loon was namens de gemeente Weert aanwezig tijdens een 
bestuursvergadering. Gedurende een uur werd er gesproken over afval, 
ruimtelijke ordening en zwerfafval. Het gemeentelijk beleid werd uitge-
legd. Besproken werd dat de gemeente van vervuiling en zwerfafval een 
speerpunt heeft gemaakt in 2019 en de daarop volgende jaren. De ge-
meente Weert heeft hiervoor subsidie gekregen van het Fonds Verpak-
king Industrie. In 2020 zullen er mede door deze subsidie voorlichtings-
programma’s gemaakt worden, de vervuilde plekken geïnventariseerd 
worden en extra inzet van handhaving bij extreme vervuiling en inventieve 
oplossingen mogelijk gemaakt worden. De wijkraad heeft o.a. aangegeven 
dat de clustervervuiling bij Jan Linders een doorn in het oog van de wijk 
Molenakker is. Er werden voor de clustervervuiling diverse oplossingen 
besproken, zoals stickers plaatsen, vol is vol, cameratoezicht op vervuiling 
en het zelf melden van vervuiling bij het gemeentelijk meldpunt.

Geluidsoverlast evenementen en handhaving
Een toenemende overlast is de geluidsoverlast van evenementen in het 
centrum van Weert. Door de toename van evenementen, meestal voor-
zien van geluidsinstallaties, zijn de zomerse weekenden vaak een hel voor 
de bewoners die dicht bij de stadsbrug wonen. De gemeente Weert geeft 
vergunningen af voor evenementen waarin voorwaarden worden gesteld 
m.b.t. aantal bezoekers, drankgebruik, begin- en eindtijd, veiligheid maar 
ook voor het geluid en op welk tijdstip het geluid geminimaliseerd moet 
worden. Bij navraag blijkt dat de gemeente geen handhavende taken uit-
oefent op evenementen, waardoor er geen controle is op geluidsbegren-
zers en er geen metingen gedaan worden op gevels van huizen. Hierdoor 
kan de organisatie van evenementen gewoon haar gang gaan en tot laat 
in de nacht een hoeveelheid geluid produceren die niet conform de ver-
gunningsvoorschriften is. De Wijkraad Molenakker is met de gemeente in 
gesprek om wel toezichthoudend en handhavend op te treden. Hopelijk 
voorkomen wij in 2020 hiermee een hoop overlast.

Weetjes
We sluiten af met enkele weetjes over de Molenakker. Omdat het jaar 
nog niet om is, baseren wij ons op het jaar 2018. 
•  We hadden 3.090 bewoners, bijna gelijk verdeeld over mannen en 
    vrouwen, respectievelijk 1.550 en 1.540. De grootste leeftijdscategorie 
    is die van 45 tot 65 jaar met 1.165 bewoners, terwijl er 490 bewoners 
    leven die ouder dan 65 jaar zijn.
•  We hebben een zeer hoog percentage koopwoningen, namelijk 89% 
    van alle woningen in de Molenakker. 
•  De gezondheid van de bewoners is te bespreken. Zo sport 56% en 
    drinkt 88%. Zo rookt slechts 16% en heeft 45% overgewicht.  
•  De meeste huizen zijn gebouwd tussen 1990 en 2000. Dat zijn 993 
    huizen van de in totaal 1.207, terwijl tussen 2017 en 2019 slechts vijf 
    huizen zijn gebouwd.
•  Het aantal bewoners tussen 2013 en 2018 is afgenomen met 4%. 
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Met de opening van het archeopunt ‘Keltische 
schans’ op 12 oktober aan het Smalbeekpad, 
werden we nieuwsgierig. Wat was die Kelti-
sche schans, waarom lag die hier, wie waren 
de bewoners en hoe leefden zij? 

Natuurlijk kun je dan op de website https://ar-
cheoroutelimburg.nl/nl een app downloaden 
die je langs de Limburgse archeopunten voert 
en per plek het verhaal vertelt van vroeger. 
Maar veel fijner was het dat Wim Truijen, onze 
‘stadsarcheoloog’, bereid was om op 3 decem-
ber het uitgebreide verhaal te vertellen en 
onze vragen te beantwoorden. 

Na de koffie en de vlaai vertelde Wim aan zo’n 
65 wijkbewoners dat de vroegste bewonings-
sporen op Molenakker zijn aangetroffen bij 
een opgraving in 1994. 
Bij die opgraving ontdekten zij een terrein 
omgeven door grachten, als versterking uit de 
Late IJzertijd (1ste eeuw voor Christus ) met 
een dubbel grachtensysteem. Dit terrein moet 
minimaal 10 ha. groot geweest zijn. Daarbij is 
een nederzetting gevonden van 45 grotere ge-
bouwen, 6 waterputten en 18 graanschuurtjes. 

Deze dateren uit ca. 50 v.Chr. tot 250 na Chr. 
De versterking fungeerde als een vluchtburcht 
voor mens en vee tegen invallende ruitergroe-
pen.
Opvallend was ook dat voor de oriëntatie van 
de huizen, de rooilijn van de Oude Laarderweg 
is aangehouden. Dit betekent dat deze histori-
sche weg reeds dateert uit de Late IJzertijd !  

Verder is aan de noordrand van de nederzet-
ting een grafveld aangetroffen, bestaande uit 
125 graven uit de Romeinse Tijd. Dit grafveld 
ligt onder de huidige parkeerplaats van SV  
Laar. 

Voor Nederlandse begrippen is deze Keltische 
schans een zeer indrukwekkend aardwerk, ze-
ker gezien de periode waarin deze is aange-
legd. Nergens anders in Nederland is een der-
gelijke versterking aangetroffen! 

Bijzonder om zo een idee te krijgen van de 
vroegste tijden van onze akker. 
Dank aan de wijkraad en SV Laar die deze 
boeiende avond mogelijk hebben gemaakt.   

TIPS TEGEN 
VOLLE OF DE-
FECTE AFVAL-
CONTAINERS

Rond de afvalcontainers bij Jan Linders tref-
fen we helaas vaak afval aan. Dit wordt door de 
meeste bewoners als zeer asociaal en storend 
ervaren. Daarom een paar tips om volle contai-
ners en storingen te voorkomen:

• Plastic, blik en drankenkartons mogen 
in Weert ook in de duobak. Al dit restafval in 
de duobakken wordt achteraf door machines 
gesorteerd.  Als u ruimte overheeft in de duo-
bak, kunt u dus zelf een steentje bijdragen aan 
het voorkomen van overvolle containers.
• De PMD-containers zijn alleen bedoeld 
voor verpakkingen, en dus niet voor harde 
kunststoffen, zoals speelgoed, emmers en 
tuinstoelen. Deze spullen horen thuis bij het 
restafval of bij de milieustraat.
• Kratten en dozen die u gebruikt om 
glaswerk naar de glasbak te brengen, dient u 
mee terug naar huis te nemen. Grof afval zet 
u uiteraard ook niet bij de ondergrondse afval-
containers, maar brengt u naar de milieustraat.
• De openingen van de containers heb-

ben een beperkt formaat om te voorkomen 
dat er grof afval in wordt gegooid. Zorg daar-
om dat uw afvalzak niet te groot of te vol is.
• Als er een zak naast de container staat, 
betekent dat (lang) niet altijd dat de container 
vol of defect is. Vaak werkt de container nog 
prima. Probeer dit daarom altijd zelf uit. 

Nieuwe container
Op dit moment is één van de containers de-
fect en is er een tijdelijke bovengrondse con-
tainer geplaatst. De nieuwe ondergrondse af-
valcontainer wordt naar verwachting in maart 
geleverd en geplaatst. Vanwege de ruimte is 
het niet mogelijk om er meer containers bij te 
plaatsen. De nieuwe container is wel dieper, 
dus groter dan de oude container. 
En tot slot: vuil trekt vuil aan en schoon houdt 
schoon. Mensen zijn eerder geneigd om zwer-
fafval achter te laten als er eenmaal één doos 
of zak staat. Zet daarom alstublieft nooit afval 
naast de container, want het wordt er alleen 
maar erger van.

TERUGBLIK 
INFORMATIE-
AVOND 
KELTISCHE 
SCHANS 

15



ARCHEO ROUTE 
LIMBURG 

BESTUUR WIJKRAAD MOLENAKKER

Rob Conemans (voorzitter - Evenementen)
Stellingmolen 5, 6003 CE Weert

Alex Grijmans 
(secretaris - Evenementen)
Stellingmolen 6, 6003 CH Weert
E-mail:  wijkraad@molenakker.nl

Leon Nijnens (penningmeester)
Houtzaagmolen 126, 6003 CB Weert 

Jo Zegels  
(Buurtbeheer - Grijs & Groen)
Houtzaagmolen 128, 6003 CB Weert 
E-mail: j.zegels@gmail.com

Ron Schaeken (algemeen bestuurslid)
Windmolen 31, 6003 BK Weert 
ronschaeken@hotmail.com

Helmert van Scherpenzeel (bestuurslid veiligheid)
Achtkantmolen 49, 6003CN Weert
h.e.van.scherpenzeel@home.nl

Thom Cremers (Bestuurslid Sport, Spel en Beweging)
Standaardmolen 10, 6003 CJ Weert 
E-mail: thomcremers@hotmail.com

Werkgroep Wijkkrant & Website
Eindredactie: Alex Grijmans
Fotografie: Colette van den Heuvel
Teksten: Toledo Talen
Facebook en website: Colette van 
den Heuvel Marie-Louise Verberne
www.molenakker.nl
Email: wijkraad@molenakker.nl

Alex Grijmans Hoofdredactie
Stellingmolen 6, 6003 CH Weert
E-Mail wijkraad@molenakker.nl

BUURTVERENIGINGEN

Buurtvereniging Molenakker-Zuid
Contactpersoon: Marcel Bergmans  
Graanmolen 33, 6003 BL Weert.
Mobiel: +31 651 242 414, Mobiel: +31 621 526 870 
E-mail: buurtvereniging@molenakkerzuid.nl

Buurtvereniging Standaardmolen
Contactpersoon: Thom Cremers
Standaardmolen 10, 6003 CJ Weert
E-mail: thomcremers@hotmail.com

OVERIGE WETENSWAARDIGE ADRESSEN

575000 
434800      

0900-8844       
0475 - 850850   
697900 
088-6560600 
0800-1682 
0800-0233040  

COLOFON

Redactieadres:
Alex Grijmans

Email adres:
wijkraad@molenakker.nI

Website adres:
www.molenakker.nI

Klant Contact Centrum Gemeente Weert
Storing Gas en elektriciteit 
(24 uur per dag bereikbaar)
Meldpunt Jeugd
Wonen Limburg
PUNT Welzijn
Alg. Maatschappelijk Werk
Storing tv (kabel)
Storing Water

Taallessen Spaans-Nederlands, vertal ingen en  
redigeren van teksten en hulp bi j het schri jven van 

zakel i jke en particul iere brieven

Toledo Talen
drs. Lia Brunenberg – 
van der Sanden
Houtzaagmolen 128
6003 CB Weert
T 0495-545635
M 06-51626003

DE COLUMN VAN 
DE BUUR(T)VROUW 
Dit jaar stond bol van de hooggewaardeerde 
gasten in onze wijk. 

Eh... sorry, nee ik bedoel niet de gedeputeer-
de die het archeopunt kwam openen of de 
kampioenen van de triathlon. En ook niet de 
kanjers van vrachtwagenchauffeurs die de 
TruckRun reden, hoewel die echt hoogge-
waardeerd zijn. 

Ik bedoel 
... mevrouw en meneer schaap die het groen-
beheer voor hun rekening namen; 
... het echtpaar meerkoet dat hun jonkies 
van de tweede leg wel wist te behouden;
... de witte reiger die samen met de zwar-
te kraai om de hoogste tak in de treurwilg 
strijdt;
... de meesjes die bij ons de heg in- en uitvlie-
gen en mijn dag kleuren;
... het roodborstje dat vanaf een takje 
nieuwsgierig bij ons naar binnen kijkt;
... meneer snoek die mevrouw karper dit jaar 
wél met rust laat; 
... grand dame egel die door onze tuin heen 
scharrelt; 
... de familie lieveheersbeestjes die een kier 
in ons raam bewonen; 
... pa en ma bij die met hun kinderen ons se-
dumdak hebben ‘gekraakt’; 
… en de heer ekster die met zijn zwart-witte 
slipjas de tuin bewaakt.

Maar de hoogst gewaardeerde bezoeker dit 
jaar is voor mij toch wel weer de heer ijsvo-
gel met zijn prachtig blauwe maatkostuum. 

Archeo Route Limburg
In heel Limburg zullen 34 belevingsplekken 
eind 2019 gerealiseerd zijn. Daarmee is de 
koek echter niet op. In 2020 staan er al di-
verse nieuwe belevingsplekken op de rol, 
ook in Weert. Hiermee is het gedachtegoed 
van de provincie Limburg om van de diver-
se archeologische vindplaatsen een parel-
ketting van verbindende punten te maken, 
werkelijkheid geworden. Geïnteresseerden 
kunnen nu zelf kiezen op welke manier zij 
de diverse locaties op de Archeo Route Lim-
burg willen verbinden en bezoeken. Zo vul-
len zij zelf hun eigen Archeo Route Limburg 
in en leren meer over de verhalen achter de 
archeologische vondsten. 

 Archeo speerpunt Molenakker
Op zaterdag 12 oktober jl. opende provinci-
aal gedeputeerde Ruud Burlet samen met 
wethouder Geert Gabriëls in de gemeente 
Weert vier nieuwe Archeo Route belevings-
plekken. Daarmee komt het totale aantal Ar-
cheologische vindplaatsen in de gemeente 
Weert op vijf. Alle locaties zijn via een fiets-
route aan elkaar gekoppeld. Ook in onze 
wijk Molenakker werd onder toeziend oog 
van genodigden, bestuur van de ‘Stichting 
Wijkraad Molenakker’ en wijkbewoners het 

Archeo speerpunt de ‘Keltische Schans’ ge-
opend aan de t splitsing Oude Laarderweg  
Smalbeekpad.

De archeologische vindplaatsen in Weert 
worden gemarkeerd door een speer en/of 
een speciale tegel. Op deze locaties kun je 
met je eigen smartphone de verhalen ach-
ter de archeologische vondsten beleven. 
Zo worden onder andere de historie van 
Van Horne, de vestingstad Weert en het 
urnenveld tot leven gebracht. Op een bele-
vingslocatie sta je oog in oog met de stads-
archeoloog. Hij laat je zien wat zich in de ge-
schiedenis op de diverse plekken in Weert 
heeft afgespeeld. Daarbij opent de bodem 
zich en kun je als bezoeker van alle loca-
ties de kenmerkende artefacten verzame-
len met het spel ArcheoGo. Daarmee is de 
Archeo Route een ontdekkingstocht voor 
jong en oud.

Archeoroute.com
Alle informatie over de Archeo Route Lim-
burg is te vinden op de site Archeoroute.
com. Daar kan ook direct de app gedown-
load worden voor een overzicht van alle ac-
tieve locaties in Limburg
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