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“Stichting Wijkraad Molenakker”
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Woord van de voorzitter
Hier is ie dan: onze eerste jaarkrant. Zoals in de eerste editie van dit jaar werd geschreven, 

komt de Wijkraad Molenakker niet meer met drie kranten per jaar uit. Door bezuinigingen bin-

nen de gemeente en het invoeren van de participatiemaatschappij is de rol van de wijkraad 

beperkt. Het bestuur heeft besloten om naast de voorjaarseditie een jaarverslag in december 

te maken in de vorm van een wijkkrant waarin wij terugblikken op het afgelopen jaar. In deze 

“dikke” krant wordt een aantal zaken beschreven waarbij de Wijkraad Molenakker betrokken is geweest in 2017.

2017 Was het jaar van de burgerparticipatie. De overheid is van mening dat de burgers goed voor zichzelf kun-

nen opkomen. De rol van ondersteuning door o.a. de Gemeente Weert, Punt Welzijn, de wijkagent en de wijkraad 

moet anders worden ingevuld. Naast de hiervoor genoemde partijen moeten burgers of verenigingen in staat 

zijn zelfstandig sociaal maatschappelijke projecten te organiseren. Hiervoor hebben zij geen wijkraad nodig.

Dat alles heeft ertoe geleid dat de Wijkraad Molenakker meer achter de schermen bezig is geweest in 2017. 

Wij hebben geen straatspeeldag georganiseerd en ook geen wijkfeest. Het Sint Maartensfeest is niet doorgegaan 

en ook andere activiteiten binnen de wijk hebben geen doorgang gevonden, doordat de verwachte participerende 

maatschappij niet in beweging kwam en geen eigen initiatief heeft genomen om zaken te realiseren. De wijkraad heeft 

aangegeven hierin een ondersteunende en faciliterende rol te willen spelen, maar het idee en het startmoment moeten 

vanuit de burger komen.

Nu kun je je afvragen wat het begrip wijkraad dan nog voor zin heeft. Dat heeft de Wijkraad Molenakker ook gedacht 

en naar aanleiding van diepgaande gesprekken binnen het bestuur en de samenwerking met de gemeente, 

heeft de wijkraad besloten dat het bestaansrecht van de wijkraad wel aanwezig is. De wijkraad kan, naast 

organiseren wat nu wordt overgedragen aan de burgers, ook controleren en signaleren. Dat houdt in dat de wijkraad 

zich in 2017 o.a. heeft beziggehouden met het uitdragen van burgerparticipatie, het uitdiepen van waterpartijen, par-

keerproblemen in de wijk, het groen en de straten, de bomenstand en de veiligheid binnen de wijk. Diverse burgeri-

deeën hebben via de wijkraad ingang gekregen binnen de gemeentelijke organisatie. 

In samenwerking met de overige wijk- en dorpsraden van Weert heeft de Wijkraad Molenakker gesprekken gevoerd 

met de Gemeente Weert, de wethouder en de directeuren van verschillende afdelingen. In deze gesprekken dienen 

de wijk- en dorpsraden als klankbordgroep voor de gemeente. Eén van de successen van deze sessies is dat de 

gemeentelijke organisatie communicatiever naar haar burgers is geworden. Nu niet direct zeggen: “ja maar bij 

mij is ….. gebeurd.” Natuurlijk zijn er zaken waarin het niet goed loopt, echter vanuit de top van de organi-

satie en het college wordt specifiek naar goede en vooral snelle communicatie toe gewerkt. Indien zaken niet 

goed gaan, wordt niet meer de betreffende ambtenaar aangesproken maar zijn directeur en/of de wethouder, 

waardoor er druk op de organisatie gezet wordt om zaken fatsoenlijk af te handelen. Dit houdt overigens niet in 

dat iedereen op zijn vraag het gewenste antwoord krijgt. Iets wat niet gaat of zaken waarin bij meerdere partijen een 

afwijkende mening bestaat, zullen conform de procedures worden afgehandeld. Hierdoor kan een niet gewenst besluit 

genomen worden. Maar dit is een van de grondvesten van een democratie, hetgeen vanuit het oude Griekenland betekent 

“de heerschappij bij het volk.” Demos is volk en kratos is heerschappij. De democratie heeft zijn oorsprong gevonden 

in de oude stad Athene.

Ook in 2018 zal de Wijkraad Molenakker voor zijn burgers klaarstaan. Wij blijven controleren en signaleren en jullie 

doen de rest. Neem zelf initiatief, ontwikkel, wees creatief en geef de wijk Molenakker haar kleur die wij zo hard nodig 

hebben. 

Rest mij iedereen mooie feestdagen te wensen en een gezond en voorspoedig 2018.

De voorzitter
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Van de redactie 
Zoals eerder gemeld, ligt hier voor u de tweede en dik-

kere wijkkrant waarin wij vooral terugblikken op 2017.

En als wij van de redactie terugkijken op dit jaar en de 

artikelen inhoudelijk nog eens goed lezen, mogen we 

eigenlijk toch wel een beetje trots zijn op datgene wat we 

weer bereikt hebben. Enfin, lees en oordeel zelf. 

En verder, of je er nu van houdt of niet, er valt nauwelijks 

meer aan te ontkomen: de Kerst is in aantocht. Iedereen 

heeft zijn eigen invulling van de kerstgedachte. maar voor 

velen is het toch vooral het feest van verbondenheid. Het 

is het gezelligheidsfeest bij uitstek, waarbij we de banden 

met onze familie en vrienden weer eens extra aanhalen. 

Als je nu door de wijk loopt zie je al die prachtige kerst-

versieringen, bij de een nog mooier dan bij de ander. En 

wat een licht; het is weer een knusse gezellige boel. Ik 

denk dan wel eens: Waar hebben we het toch allemaal 

over? Zijn we toch niet met z’n allen op zoek naar een 

klein beetje rust, gezelligheid, warmte en menselijkheid in 

dit koude jachtige digitale tijdperk waar op social media 

zo langzamerhand bijna alles te pas en te onpas gecom-

municeerd wordt? Kijk eens om je heen of je persoonlijk 

wat voor een ander kunt betekenen, voor ouderen, een-

zame mensen of voor hen die juist in deze dagen hun 

dierbaren zo moeten missen. Het zijn tenslotte de kleine 

dingen in het leven die het zo waardevol, interessant en 

vooral zinvol maken. 

Wij van de redactie wensen u fijne Kerstdagen, 
een goede gezondheid en het aller- aller beste 
voor 2018!         



W o n e n  m e t  P l e z i e r !  A c t u e l e  s i t e :  w w w . m o l e n a k k e r . n l
 E - m a i l :  w i j k r a a d @ m o l e n a k k e r . n l

N I E U W S K R A N T  MOLENAKKER

3

Gladheidsbestrijding
Aan de temperaturen kunnen we het al merken, de mete-

orologische winter is volgens de kalender toch echt 

begonnen. Het zijn met name wijkbewoonsters die de 

wijkraad hebben gevraagd om een artikel te plaatsen met 

betrekking tot sneeuwruimen. Het pak sneeuw van de 

laatste winter, dat nog vers in ons geheugen zit, 

heeft niet alleen prachtige nostalgische plaatjes 

opgeleverd maar ook de nodige overlast en val-

partijen. Alleen dat ene straatbeeld blijkt zeldza-

mer geworden: de burgerman die nog keurig 

zijn eigen stoepje veegt.  

Burgerman ja, want sneeuwruimen is toch vooral 

mannenwerk. Dat kan, zeker bij een sneeuwdeken 

van tien centimeter, een behoorlijk inspannende klus 

zijn. Ooit was het vanzelfsprekend, bij gemeentelijke ver-

ordening zelfs verplicht, dat mensen de inrit en het trottoir 

voor hun huis sneeuwvrij maakten. Bij verzuim kon men 

er zelfs voor bekeurd worden, maar dat is niet meer zo. 

De meeste slachtoffers zijn op straat uitge-

gleden (67%). Vooral op de stoep, de voetpaden en op 

de binnenwegen. 13% Ging onderuit in de tuin of rond de 

eigen woning. De helft van alle slachtoffers was 55 jaar 

of ouder. Een botbreuk was het meest voorkomende 

letsel (69%). Vooral polsen bleken kwetsbaar (29%). 

Bij deze dan ook de oproep om bij sneeuwval 

vooral de trottoirs sneeuwvrij te maken. Liefst 

aansluitend op uw buren, zodat het voor iedereen 

denk aan moeders met kinderen, senioren, (post)

bezorgers etc. veilig is de weg te bewandelen. 

Kijk ook even of u die oudere of hulpbehoevende 

buurman en/of -vrouw kunt helpen. Zoals gemeld 

kan het zwaar werk zijn en zijn deze personen ook het 

kwetsbaarst bij valpartijen.

Beschikbaar stellen van strooizout 
door de gemeente
Bewoners kunnen gedurende het gladheidsseizoen, van  

1 november 2017 tot 1 april 2018, in het kader van bur-

gerparticipatie 5 kg strooizout ophalen. Hierbij dienen zij 

een identiteitsbewijs of de Weerter Landpas te overleggen 

bij de gemeentewerf aan de Graafschap Hornelaan 

207/209; iedere werkdag van 09:00 uur tot 12:00 uur 

tijdens het strooiseizoen.

Wij geven u hier een aantal tips 
waar u op kunt letten na sneeuwval:
•  Veeg de stoep zo snel mogelijk na sneeuwval, 

anders wordt de sneeuw platgetrapt. Dan is die 

lastiger te verwijderen en gladder dan gewone 

sneeuw; 

•  Als de sneeuw zo is ingelopen dat u deze niet meer 

weg kunt vegen, dan is het handiger om zand, 

eventueel in combinatie met zout, te strooien. Zand 

maakt een glad oppervlak weer stroef;

•  Er ligt bij de milieustraat gratis 5 kg zout klaar voor 

ieder huishouden; 

•  Gebruik bij het strooien handschoenen of een 

schepje. Was na het strooien uw handen. Strooizout 

bevat een kleine hoeveelheid giftige stof, dus houd 

strooizout weg bij kleine kinderen. Uiteraard is het 

zout niet geschikt voor consumptie; 

•  Bewaar strooizout vochtdicht, anders gaat het klon-

teren. Zout dat aan het einde van de winter over-

blijft, kunt u het volgende jaar weer gebruiken; 

•  Denk ook aan de stoep van uw buurman of buur-

vrouw. Niet iedereen is fysiek in staat zelf de stoep 

schoon te maken; 

•  Bij ijzel kunt u het best zout strooien voordat de 

neerslag valt.    

Tips bij het strooien van strooizout: 
•  Veeg eerst de meeste sneeuw weg. Veeg de sneeuw 

niet in een goot of voor rioolputten; 

•  Strooi niet meer dan een handje zout per m². Meer 

zout helpt niet en is bovendien slecht voor het 

milieu; 

•  Strooi het zout op plekken waarover gelopen of 

gereden wordt, anders heeft het zout geen effect; 

•  Het zout gaat na 10 minuten werken; 

•  Strooi niet te veel onder bomen, want dat is slecht 

voor de wortels; 

•  Herhaal bovenstaande handeling dagelijks voor het 

beste resultaat.
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25 jaar Molenakker

De wijkraad heeft in 2016 een site geopend waarin 

bewoners foto’s, video’s en verhalen van en over 

Molenakker kunnen plaatsen. De wijkraad 

Molenakker heeft van de gemeente Weert subsidie 

ontvangen om het 25 jarig bestaan van de wijk te 

vieren. Het leek de wijkraad een leuke geste om allerlei 

foto’s van de bouw, van vroeger en van nu te plaatsen in een 

soort openbare bibliotheek, zodat oud bewoners en nieuwe 

bewoners kunnen kijken hoe het er ooit heeft uitgezien.

Zeker in de richting van de kerst , nu het vroeg donker is 

en geen weer om buiten te zijn, is het leuk om te kijken 

hoe onze mooie wijk is opgebouwd en ontstaan. Dit initi-

atief is in 2016 opgezet en blijft gewoon door lopen. De 

wijkraad nodigt dan ook alle bewoners uit om de site te 

bekijken en foto’s, video’s en verhalen aan te leveren, 

zodat deze op de site gezet kunnen worden. Het is nu nog 

geen succes, maar wij kunnen er wel samen een succes 

van maken.

De site is te vinden op:  
www.molenakker.nl 

Uw bijdrage kunt u sturen  
naar het secretariaat van de  

wijkraad Molenakker  
wijkraad@molenakker.nl 

Een week lang voetballen in de meivakantie!
Voetbalvereniging SV Laar organiseert 
in samenwerking met SportEvents4Kidz 
van 30 april  tot en met 4 mei 2018 de 
Jako-voetbaldagen. Het programma 
bestaat uit 5 dagen lang voetbalplezier 
op het sportpark Laarderveld met een 
gevarieerd programma. Denk hierbij aan  
training van techniek en tactiek, boar-
dingvoetbal, kooivoetbal, pannavoetbal, 
partijspelen,  voetbaldoedag, honkvoet-
bal, poeierbal, chaosvoetbal, voetvolley, 
poolvoetbal, ballenkoning, penaltybo-
kaal enzovoorts. 

Naast plezier kennen de dagen ook wed-
strijdelementen en de prijsuitreiking zal 
gedaan worden door een speler van een 
Limburgse profclub!

 De voetbaldagen worden georganiseerd voor jongens en 

meisjes in de gehele regio Weert (je hoeft niet per se lid 

te zijn van een voetbalclub) in de leeftijd van 6-14 jaar. 

Vanaf 1 november 2017 kun je je inschrijven op de site 

www.sportevents4kidz.nl, maar wees er snel bij want vol 

is vol! Meer info is ook terug te vinden op de site van  

SV Laar.

Contactpersoon: Marie-Louise Verberne (communicatie)

Telefoon: 0495-855698

Email: mlverberne@ziggo.nl
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Hallo allemaal,
Als opbouwwerker van Punt Welzijn in Weert wil ik me graag  
aan u voorstellen!

Mijn naam is Jordy Jennen, ik ben 31 jaar oud en woon samen met mijn vriendin Inge in Geleen.

Als opbouwwerker vind ik het belangrijk dat zo veel mogelijk bewoners binnen Molenakker met elkaar door 1 deur kun-

nen. Dit kan volgens mij op verschillende manieren zoals door het beheren van een perkje, het organiseren van wandelactivi-

teiten voor ouderen in de wijk of een game-avond voor jongeren. Kortom door middel van ontmoeting en samen ideeën 

uitwerken in de wijk, wordt de leefbaarheid in Molenakker vergroot.

Heeft u een idee voor Molenakker om deze leefbaarheid voor uzelf, een groepje bewoners of de hele straat te vergroten, maar 

komt u er niet helemaal uit? Neem dan gerust contact met mij op. Door de contacten binnen mijn netwerk bij andere bewoners-

groepen, de wijkraad, zorg- en welzijnsinstellingen en de gemeente, heb ik u zo in contact gebracht met de mensen waar u om 

verlegen zit!

Bent u benieuwd naar hoe u dit zou kunnen financieren? Wanneer u een idee heeft om de leefbaarheid in Molenakker te 

vergroten, kunt u in aanmerking komen voor het fonds burgerinitiatieven. Wijkraad Molenakker, gemeente Weert en ikzelf 

helpen u graag verder om uw idee uit te werken en te realiseren. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website: 

www.weert.nl/burgerinitiatieven

Tenslotte zou ik graag een vraag willen stellen aan mensen die een dagje 

ouder zijn. Heeft u hulp nodig op het gebied van zorg of welzijn? Denk aan 

hulp in huis of aan een praatje met leeftijdsgenoten. Neem dan contact met 

mij op en dan kunnen we samen kijken wat we voor elkaar kunnen doen.

Mijn contactgegevens zijn:
• E-mail: j.jennen@puntwelzijn.nl

• Telefoon: 06-14282331

Ik hoor graag van u!

Met vriendelijke groet,

Jordy

Jeu de Boules baan

Ook in 2017 is de Jeu de Boules baan het 

trefpunt van de ouderen in de wijk 

geweest. De “club” omvat meer dan dertig gemoti-

veerde leden,  die op vaste dagen gebruikmaken van de 

baan. Zij treffen elkaar, gooien een balletje en maken 

een praatje. Daarnaast leren zij elkaar kennen en 

worden er vervolgafspraken gemaakt, zoals een 

gezamenlijk bezoek aan een schouwburg of samen een 

kaartje leggen, gezellig winkelen of een gemeenschap-

pelijk uitstapje.

Het meest geliefde dagdeel  is de maandagmiddag. Kom eens 

een kijkje nemen; er zijn gemiddeld 10 tot 12 spelers, die 

graag bereid zijn om u het spel uit te leggen en voor te doen 

hoe het moet. Elk begin is moeilijk maar eenmaal gekeken en 

meegedaan, is de kans groot dat u het volgende lid van de 

club bent. Er zijn geen kosten aan verbonden, u kunt gewoon 

komen en lekker meespelen.

De wijkraad heeft de twee Jeu de Boules banen aangelegd. Zij 

hebben de club van ballen en onderhoudsmateriaal voorzien, 

zodat iedere bewoner daarvan gebruik kan maken. Je hoeft 

trouwens niet oud te zijn om te Jeu de Boulen.

De opzet is geënt op het Franse leven: Je treft elkaar, maakt 

sociaal contact en doet aan een niet al te moeilijke sport op 

amateurniveau. Je leert elkaar kennen en houdt elkaar op de 

hoogte. Daarnaast let je ook op elkaar, want als iemand er een 

dag niet is, gaat een ander even kijken wat er aan de hand is.

Kortom Jeu de Boules houdt de bewoners van  

Molenakker jong.

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
E info@toledotalen.nl
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WWC Standaardmolen  
De wijkraad Molenakker heeft ongeveer  
5 jaar geleden gesprekken gevoerd met de 
bewoners van het WWC Standaardmolen, de 
gemeente Weert en Wonen Limburg. Het  
initiatief hiervoor kwam vanuit de bewoners 

die aangaven geen privacy  en te weinig 
woonruimte te hebben. Verder konden 
zij geen gebruikmaken van de grasvel-
den aan de zijkanten en zij vonden 
dat de groenvoorziening aan de voor-
zijde te laag gesnoeid werd. Dat was 
nogal wat en de wijkraad heeft dit 

toen opgepakt. 

Toen bleek dat de gemeente de voorzijde kort snoeit. Dat zat 

in het onderhoud, echter door het kort snoeien van de begroei-

ing hebben de chalets geen privacy. Vanaf de weg kan 

rechtstreeks naar de voordeur en als deze open staat naar 

binnen gekeken worden. Daarnaast stonden de chalets der-

mate dicht op elkaar dat de tuin van de een direct 

onder het slaapkamerraam van de ander lag. 

Dat dit niet bevorderlijk is, behoeft geen nadere uitleg. 

De achterzijde was voor de wijkraad een doorn in het 

oog. Allerlei zaken werden opgestapeld omdat de 

bewoners te weinig ruimte hadden. De aanbouw ach-

ter de chalets was bestemd voor de wasmachine en 

andere spullen konden daar nauwelijks worden opge-

slagen. Het binnenrijden van de wijk was vooral in de 

winter geen mooi plaatje, dan was de begroeiing weg 

en keek men zo op de achterzijde van de chalets of 

op de opgeslagen goederen die met zeilen waren 

afgedekt.

Om het probleem op te pakken zijn er gesprekken 

geweest met de gemeente Weert, Wonen Limburg  

en de wijkraad. Besloten is toen dat de zijvlakken van 

het perceel aan de bewoners in bruikleen worden 

gegeven. Het snoeien zal niet meer plaatsvinden 

omdat de bewoners zelf het beheer van de voorzijde 

uitvoeren. Zij kunnen dan zelf bepalen hoe hoog zij 

het groen willen en wat goed is voor hun privacy. 

Betreffende de achterzijde is weinig bereikt. 

De gemeente zou de waterkant terugbrengen en blijvend 

groen aanplanten zodat de inkijk weg was. Dat zou een 

dubbel effect hebben; de blik op de wijk zou positief zijn, 

wij zijn een groene wijk, en de bewoners zouden aan de 

achterzijde hun privacy hebben. Daar is weinig van terecht 

gekomen. De gemeente en Wonen Limburg wijzen naar 

elkaar, acties worden uitgesteld of er wordt verwezen naar 

het feit dat alleen met politiebegeleiding het WWC betre-

den kan worden, hetgeen de wijkraad absoluut niet 

onderschrijft. De wijkraad heeft dit dossier in 2017 

wederom opgepakt en alle partijen op hun verantwoorde-

lijkheid gewezen. De dossiers zijn weer geopend en 

Wonen Limburg heeft aangegeven middels hun vertegen-

woordiger met de bewoners te gaan praten om te bekijken 

hoe deze impasse beëindigd kan worden. 

Een bestuurslid van de wijkraad heeft dit dossier tot zich 

genomen en druk gezet op gemeente en Wonen Limburg. 

In 2018 zal het verder gevolgd worden, zodat er een pas-

sende oplossing voor gevonden wordt.

In 2017 is er veel veranderd in de samen-
werking tussen de Gemeente Weert en de 
wijkraad Molenakker. Mede door de lan-
delijke participatiegolf is de wijkraad 
gedwongen om op deze golf mee te 
surfen. De overheid als totaal, dus van 
rijksoverheid tot gemeentelijke over-
heid, heeft het over participatie. De 

burgers zijn zelfstandig en weten wat 
goed voor hen is. Zij zijn mondig en kunnen 
zelf ideeën bedenken. Waarom dan alles voor-
kauwen met het risico dat het toch nooit goed 
is? Het zelf initiatief nemen door de burger is 
burgerparticipatie.

De gemeente Weert heeft in overleg met de wijk en dorps-

raden enkele uitgangspunten bepaald voor burgerparticipa-

tie. De wijkraad Molenakker onderschrijft deze 

uitgangspunten, die omvatten dat activiteiten en initiatieven 

die de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk bevorde-

ren, door de bewoners zelf aangevraagd worden. De wijk-

raad Molenakker stimuleert en faciliteert de bewoners 

actief betreffende de activiteiten en initiatieven t.a.v. 

medebewoners, sociale samenhang en leefbaarheid. Unieke 

en vernieuwende projecten kunnen rekenen op subsidie. 

Deze samenwerking in de burgerparticipatie is eigenlijk de 

titel van het boek dat samenwerken 2017 heet.

Daarnaast heeft de wijkraad op andere terreinen met de 

gemeente samengewerkt. Het bestaande netwerk binnen de 

gemeentelijke organisatie is onderhouden. Op eenvoudige 

manier kunnen de taakveldhouders van de wijkraad binnen 

de gemeentelijke organisatie informatie krijgen. Gezamenlijk 

wordt gezocht naar passende oplossingen en maatwerk 

voor Molenakker.

Mede door de vasthoudendheid van de wijkraad zijn begin 

2017 de waterpartijen uitgediept, is de voorgenomen 

kaalslag in het groen t.a.v. de bomen tegengehouden en 

zijn er gesprekken gestart over een afgezet honden-uit-

laatterrein in het wijkpark. Verder is er middels bemidde-

ling een einde gekomen aan de overlast in het wijkpark en 

kunnen zowel jongeren als ouderen genieten van de 

inrichting en uitrusting daar.

2017 Staat voor de wijkraad in het teken van verkeers- en 

parkeerproblemen. Nog nooit is er een jaar geweest waarin 

er zoveel parkeer- en verkeersproblemen de wijkraad hebben 

bereikt. Het parkeren op de Oude Hushoverweg door hoofd-

zakelijk Belgisch personeel van een Callcenter, de ontwikke-

ling van een fietsbrug over de Randweg naar Laar om een 

einde te maken aan de gevaarlijke situatie en diverse par-

keerproblemen binnen de wijk. Het ene probleem wordt met 

de wijkagent geregeld en het andere met de gemeente 

omdat er verkeersbesluiten genomen moeten worden.

De wijkraad heeft met de gemeente gesproken over 

diverse thema’s die in de maatschappij spelen en dus 

ook in Molenakker voorkomen. De grote zorg van de 

wijkraad betreffende de voorzieningen voor ouderen en 

de opkomende eenzaamheid alsmede de veiligheid bin-

nen de wijk zijn op de politieke agenda geplaatst. In de 

aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 

heeft de wijkraad met diverse politieke partijen gespro-

ken en haar thema’s en bezorgdheden kenbaar gemaakt. 

Maatschappelijke problemen die ook op microniveau in 

de wijk spelen moeten de aandacht hebben van de 

gekozen volksvertegenwoordigers. Indien zij niet weten 

wat er speelt, kunnen zij er ook niets aan doen. De 

vernieuwde taak van de wijkraad is om op dit terrein 

actiever te worden en thema’s op de politieke agenda te 

krijgen. De wijkraad doet dit niet alleen, maar mede door 

het wijk- en dorpsradenoverleg met de gemeente wor-

den deze thema’s geïnventariseerd en besproken met 

zowel ambtenaren als politiek.

Samenwerking Gemeente Weert en wijkraad Molenakker
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Topfysiotherapie en Haptotherapie de Basis viert 
lustrum in gezondheidscentrum Molenakker

Op 19 november was het alweer 5 jaar geleden dat Topfysiotherapie en Haptotherapie de Basis haar deuren opende in het multifunctionele pand 
aan de Noordkade 2 in Weert. In dit centrum zijn diverse zorg- en dienstverleners gevestigd, die allen professionals zijn op hun eigen gebied. 
Ze staan garant voor de juiste zorg en hebben onderling een goede samenwerking.

Professioneel team
De Basis, praktijk voor fysiotherapie en haptothera-

pie, is in 2002 opgestart door Sonja Baetsen. In 

2004 voegde Ans Zanders zich erbij en werd de 

praktijk een maatschap. 

Anno 2017 bestaat het team uit 7 enthousiaste fysio- 

en haptotherapeuten. Iedere therapeut heeft een hoog 

opleidingsniveau en ruime ervaring binnen zijn of haar 

eigen specialisatie. Daarnaast zijn er dependances in 

Nederweert, Meijel en sinds kort ook in Maarheeze. 

Sonja Baetsen: ‘’Sinds we in het gezondheidscentrum 

Molenakker zitten, krijgen we meer aanloop van 

cliënten. Dit komt doordat we samen met alle 

zorgverleners een totaalpakket kunnen bieden voor jong 

en oud. Ons bedrijf is de afgelopen jaren flink uitgebreid, 

omdat de vraag continu groeide. We zijn trots op het 

huidige team dat er nu staat.’’ 

Inspelen op de veranderende 
wereld
De Basis biedt, naast fysiotherapie, optimale zorg zowel 

op lichamelijk als geestelijk vlak in de vorm van hap-

totherapie, bekkenfysiotherapie, psychosomatische 

fysiotherapie, kinderfysiotherapie, mindfulness en 

zwangerschapsbegeleiding. 

Ans Zanders: ‘’De afgelopen jaren hebben we een 

stijging gezien van cliënten, die kampen met klachten 

die te maken hebben met het drukke dagelijkse leven: 

meer stress en het verwerken van traumatische erva-

ringen. Veel lichamelijke klachten ontstaan vanuit een 

verstoorde balans tussen denken, voelen en doen. 

Onze behandelingen helpen mensen om de verstoorde 

balans te herstellen. Ofwel ze leren opnieuw te luiste-

ren naar het eigen lichaam en er zelf weer invloed op 

te krijgen.’’ 

Partners
De Basis werkt daarnaast ook nauw samen met andere 

deskundigen, zoals huisarts, revalidatie arts, reumatoloog, 

gynaecoloog, uroloog, internist, psycholoog, seksuoloog of 

bedrijfsarts. 

Sonja Baetsen: “Er is regelmatig overleg met verschillende 

partijen om cliënten zo optimaal mogelijk te begeleiden. 

Dit is voor ons erg belangrijk zeker in deze continu veran-

derende wereld. We houden alle ontwikkelingen op de voet 

bij om zo altijd de beste kwaliteit te kunnen bieden in 

onze diensten.‘’ 

Kijk voor meer informatie op www.debasisweert.nl of Facebook.com/DeBasisWeert/
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Participatie en wat is 
belangrijk voor Molenakker?

Als mensen zelf bezig zijn met hun fysieke 

omgeving en medebewoners, zelf ideeën heb-

ben, vraagt dat om een andere rol van de 

gemeente. De ondersteuning van al die ideeën 

en plannen door de gemeente heet overheidspar-

ticipatie. De gemeente kan bijvoorbeeld voorzienin-

gen aanbieden of beschikbaar stellen. Met budgetten 

kunnen bewoners bijvoorbeeld hun eigen plannen laten 

uitvoeren in hun buurt.

De huidige samenleving wil ruimte voor initiatieven van 

burgers en verenigingen. Zo krijgen burgers en lokale 

verenigingen de mogelijkheid om een alterna-

tief voorstel in te dienen voor de uitvoering 

van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. 

Bijvoorbeeld het onderhoud van een park of het beheer 

van sportvelden. De opzet is om de burger te betrekken 

bij de ontwikkeling van zijn of haar leefomgeving. 

Naast fysieke plannen kunnen ook sociale plannen 

ingediend worden. 

Actieve burgers willen niet dat de gemeente alles 

voor hen oplost met een standaardoplossing. Ze 

willen maatwerk en een gemeente die met hen 

meedenkt. Zo ontstaat een nieuwe samenwerking 

tussen burgers, wijkraad, ondersteunende partijen 

en gemeente. Met nieuwe verhoudingen en werkwij-

zen tussen burgers en gemeente. Met een modern woord 

wordt dit ook wel Doe-Democratie genoemd. Verwijzend 

naar het woord van de voorzitter dus de “Doe heer-

schappij van het volk”.

De burger wordt mondiger, meer betrokken bij “zijn” 

omgeving en wijk. De individualisering wordt doorbro-

ken en de bewoners van de wijk zetten weer geza-

menlijk de schouders eronder.

Een eenvoudige bezuinigingsmaatregel kan je zeggen, 

echter als je in plaats van Top/Down nu Bottom/Up 

naar de wijk kijkt, ben je direct bezig met de juiste 

alternatieven, ideeën en wensen van de bewoners. 

Vanuit het gemeentehuis zijn ambtenaren met beleid 

en uitvoerend beleid bezig. Dat klinkt goed en is ook 

absoluut noodzakelijk, maar als je niet weet wat voor 

een geografisch gebied goed is, weet je ook niet wat 

je moet leveren. 

Maatwerk is de remedie voor betrokkenheid van de 

burgers bij de wijk Molenakker. Indien je een huis aan 

het bouwen bent en je komt aan bij het dak, heb je er 

niets aan als een betonmixer beton komt brengen voor 

de fundering. Die moet mogelijk naar de buurman, die 

net de fundering heeft uitgegraven. Dus wat goed is 

voor Molenakker hoeft niet goed te zijn voor Laar of 

Boshoven; het kan natuurlijk wel maar hoeft niet. 

De Gemeente Weert heeft daarom besloten om de lan-

delijke trend om burgers actiever bij de uitvoering te 

betrekken, te volgen. Burgers kunnen zelfstandig projec-

ten indienen. Bij het Fonds Burgerinitiatieven, het  

0495-Fonds, kunnen plannen individueel of in groeps-

verband worden ingediend. Het fonds neemt een besluit 

of het project gehonoreerd wordt en stelt vervolgens 

geld ter beschikking. Als voorbeeld heeft de wijkraad 

Molenakker in 2017 het Jeugdboerenbal gefinancierd 

met een stimuleringssubsidie. Dat zal de organisatie in 

2018 via het Fonds zelf moeten aanvragen.  

De wijkraad Molenakker daagt de bewoners van 

Molenakker uit om in 2018 middels burgerparticipatie 

ideeën te lanceren, een straatspeeldag voor de kinde-

ren van het basisonderwijs te organiseren, het Sint-

Maartensfeest weer op te pakken en na te denken over 

een wijkfeest. Daarnaast kunt u denken aan uw 

medemens. Wat kunnen wij b.v. doen voor de ouderen 

in de wijk Molenakker? Deze uitdaging leg ik u, als 

persoon of als groep bewoners, voor en de wijkraad is 

graag bereid om u te helpen en te ondersteunen. Meld 

het als u een idee heeft. De uitwerking komt later, 

eerst beginnen en kijken wat wij met z’n allen voor 

Molenakker kunnen betekenen vanuit de participatie 

van de bewoners.

Binnen de gemeente Weert voelen veel burgers zich betrokken bij hun wijk, omgeving en medemens en zetten zich daar vrijwillig voor in. Ze doen 
o.a. vrijwilligerswerk of organiseren schoonmaakacties in de straat om de leefbaarheid te verbeteren, lezen voor op school of begeleiden als maatje 

een oudere. Kortom de burger is meer betrokken bij zijn leefomgeving en dit heet burgerparticipatie.

Bemiddeling bij conflicten met buren of buurtgenoten

Iedereen wil prettig wonen, maar helaas kan het gebeuren 

dat u zich ergert aan het gedrag van uw buren. Kleine 

ergernissen kunnen vervolgens leiden tot een flinke ruzie. 

Buurtbemiddeling bemiddelt in een beter contact tussen u 

en uw buren. Heeft u tot nu toe zonder resultaat bij uw 

buren aangegeven dat u overlast ervaart, dan kunt u 

gebruikmaken van Buurtbemiddeling. Deskundige en 

speciaal opgeleide vrijwilligers luisteren naar het verhaal 

van beide buren afzonderlijk en begeleiden u en uw buren 

tijdens een eventueel bemiddelingsgesprek op neutraal 

terrein. De ervaring leert dat één of twee gesprekken vaak 

al helpen om te komen tot een beter onderling contact en 

een oplossing voor de overlast. 

Wie kan gebruikmaken van 
Buurtbemiddeling?
Iedereen die een oplossing zoekt voor een conflict met zijn 

buren of buurtgenoten kan zich aanmelden bij 

Buurtbemiddeling. Het maakt niet uit of u in een koop- of 

huurhuis woont. Het enige wat we van u verwachten, is dat 

u er samen met uw buren uit wilt komen. Door goed naar 

elkaar te luisteren, kunnen er praktische oplossingen 

komen voor uw ergernissen. Buurtbemiddeling bemiddelt 

niet als er sprake is van buitensporige agressie, alcohol- of 

drugsverslaving, psychiatrische problematiek, aanvaringen 

met instanties of conflicten binnen één familie. Daarvoor 

zijn andere hulpinstanties. Ook organisaties, zoals wooncor-

poraties en politie, kunnen u adviseren contact met ons op 

te nemen of melden u, na uw toestemming, bij ons aan.

Buurtbemiddelaar worden?
Buurtbemiddeling is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 

het leuk vinden om als buurtbemiddelaar aan de slag te gaan. 

Als vrijwilliger krijgt u professionele ondersteuning en heeft u 

veel flexibiliteit: u bepaalt zelf wanneer en waar u inzetbaar 

bent. Ook krijgt u een gecertificeerde training, zijn er regelma-

tig bijscholingen en worden er bijeenkomsten georganiseerd 

om ervaringen met andere vrijwilligers uit te wisselen. Er is een 

goed vrijwilligersbeleid, waaronder onkostenvergoedingen en 

verzekeringen. Is buurtbemiddelaar iets voor u, neem dan 

contact met ons op. 

Hoe kunt u ons bereiken?
Telefoon:  06 - 20 28 05 76 

(spreek eventueel uw bericht in en wij bellen u terug) 

E-mail: info@proteionbuurtbemiddeling.nl 

Internet: www.proteionbuurtbemiddeling.nl
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Buurtpreventie en WhatsAppgroepen
Inmiddels zijn de WhatsAppgroepen binnen de 
wijk Molenakker een aantal jaren actief en de 
deelname is groot. We hebben meer dan 500 
deelnemers die netjes verspreid wonen over de 
wijk. Deze hebben we verdeeld in 6 groepen en 

elke groep heeft zijn eigen coördinator. 
Binnen heel Weert heeft inmiddels elke 

wijk WhatsAppgroepen in het kader van 
buurtpreventie. Sterker nog, alle wijken 
zijn ook al met elkaar verbonden via 
een aparte WhatsAppgroep waarin alle 
coördinatoren van Weert zitten. Zo kun-
nen we onderling ook verdachte zaken 

aan elkaar doorgeven. Ook over gemeen-
tes heen bestaat er een (internationale) 

WhatsAppgroep. Hierin zitten de (hoofd)  
coördinatoren van alle wijken van Weert,  
Cranendonck en een aantal Belgische grens-
gemeentes. U ziet dat deze groepen hiermee 
een serieuze aangelegenheid zijn geworden.

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we in 

de wijk Molenakker wonen. Het criminaliteitscijfer is 

er laag. Mede hierdoor is er relatief weinig 

WhatsAppverkeer, wat nu ook precies de bedoeling 

is. Toch blijven ook wij niet helemaal verschoond 

van zaken die we liever niet hebben. Via de 

Whatsappgroepen werden in 2017 gemeld:

Verdachte situatie 5x

Diefstal/inbraak 6x

Baldadigheid 4x

Collecteren/deurverkoop 2x

Politiebericht 1x

Met name diefstallen, inbraken en baldadigheden zijn 

gebeurtenissen die “erin kunnen hakken”. Gemiddeld 

genomen is dit dus 1 gebeurtenis per maand. Verder 

merken we dat ook de politie af en toe een melding aan 

ons doorspeelt om in de WhatsAppgroepen te plaatsen. 

In het laatste geval ging het over een inbrekersduo dat 

zich door Weert begaf en dus overal kon toeslaan. 

Elke 3 maanden ongeveer vindt er een evaluatie plaats 

tussen de beheerder van de WhatsAppgroepen en de 

wijkagenten. Zo houden we elkaar goed op de hoogte en 

kunnen we snel schakelen indien nodig. 

Een punt van aandacht is echter het volgende: We 

merken dat wanneer er mensen per ongeluk een 

WhatsApp versturen in een verkeerde groep, of wanneer 

er misschien 1 of 2 WhatsApps te veel worden gestuurd, 

er meteen een aantal mensen de groepen verlaat. Dit is 

ontzettend jammer omdat we elkaar zo nodig hebben. 

Niet iedereen is even handig of effectief met het 

WhatsAppen. Met een beetje begrip voor elkaar kunnen 

we de leefbaarheid in onze wijk op ons hoge niveau 

houden. 

Stelling is nog steeds dat er een WhatsAppmelding 

gemaakt 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 

weinig, ook naar de politie. 

Overigens kan men zich nog steeds voor deze groepen 

aanmelden via e-mailadres:

buurtpreventiemolenakker@gmail.com

De coördinatoren van de WhatsAppgroepen wensen jullie 

allemaal heel fijne en veilige feestdagen.

Réni Peeters 
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Jaarverslag van de secretaris  
wijkraad Molenakker 2017
In 2017 heeft de wijkraad Molenakker zijn reguliere wijkvergaderingen gehouden. Deze vergaderingen vinden plaats bij café- en zalencentrum  
“Bee-j Bertje”, Rietstraat 28, 6003 PM Laar-Weert. Volgens de statuten zijn de vergaderingen openbaar, hetgeen inhoudt dat een ieder bij de  
vergadering aanwezig mag zijn. Hiervan maken buurtbewoners maar ook externe mensen gebruik. Indien belanghebbenden een agendapunt  
inbrengen, worden zij door de wijkraad uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering. De normale toehoorder mag aanwezig zijn, maar niet mee verga-

deren dan wel op uitnodiging van de voorzitter.

De wijkraad Molenakker is een stichting die o.a. van de 

Gemeente Weert subsidie ontvangt voor het uitvoeren 

van activiteiten die vooraf door de wijkraad zijn 

aangevraagd. In 2017 is de participatiewet ingegaan 

en dat heeft gevolgen gehad voor de activiteiten van 

de wijkraad Molenakker. Organiseerden wij vroeger 

alles zelf, nu moeten de burgers/bewoners in actie 

komen en participeren in de gemeenschap. Zij dienen 

ideeën in en krijgen subsidie, zij organiseren en verantwoor-

den. De wijkraad is meer ondersteunend geworden op het 

gebeid van activiteiten. Wel initieert de wijkraad de initiatieven.

Om u als wijkbewoner inzicht te geven wat in 2017 besproken 

en besloten is, geven wij u onderstaand een overzicht van de 

belangrijkste thema’s.

  

De wateren van de Molenakker zijn 
uitgebaggerd
Waarom is er gebaggerd? 
De sloten moeten zorgen voor een goede aan- en afvoer van 

water en moeten voldoende water kunnen bergen. Een dikke 

laag slib op de bodem belemmert deze functie. Een ondiepe 

sloot kan namelijk minder water afvoeren en bij hevige regen-

val kan dit tot wateroverlast leiden. Bagger ontstaat onder 

andere door gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. 

Hierdoor worden de sloten en waterpartijen steeds ondieper. 

Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte 

hoeveelheid zuurstof, zodat dieren en planten er niet goed 

meer in kunnen leven. Bij warm weer kan het water ook gaan 

stinken. Ook de wijkraad heeft meermaals bij de gemeente 

aangedrongen om te baggeren daar op diverse locaties het 

waterpeil erg laag was. Goede redenen dus voor de gemeente 

Weert om in actie te komen. De gemeente Weert heeft voor-

afgaand aan de aanbesteding een flora- en faunaonderzoek uit 

laten voeren en een ecologisch werkprotocol op laten stellen. 

De wijkraad is hierover geïnformeerd.

De opdracht.
Half oktober 2016 is in opdracht van de gemeente Weert 

begonnen met het uitbaggeren van alle waterpartijen in de wijk 

Molenakker. Mede door het winterse weer zijn de werkzaam-

heden uitgelopen. Het baggerwerk zelf is vanuit het water 

uitgevoerd. Daarbij is de baggerspecie in een onderwaterdepot 

gespoten. De aannemer heeft gewerkt met speciale boten die 

de baggerspecie opzuigen. In het onderwaterdepot gebruikte 

men een schuifboot en een mobiele graafmachine. Dat depot 

stond tijdelijk in de sloot tussen de Houtzaagmolen en de 

Molenakkerdreef. Vanuit dit onderwaterdepot werd de bagger-

specie overgeslagen in containerauto’s waaruit geen vloeistof 

kan lekken. De baggerspecie is afgevoerd naar een erkende 

verwerker. Enkele cijfers die wij vanuit de gemeente ontvingen 

en die u wellicht interesseren: tijdens de baggerwerkzaamhe-

den is er 4300 m2 slib en 1100 m2 vervuilde slib (apart 

gebaggerd) afgevoerd.  

Jordy Jennen is de nieuwe opbouw-
werker binnen Punt Welzijn:
Gedurende het jaar heeft de wijkraad ondersteuning gekregen 

van een nieuwe welzijnswerker. Hij, Jordy Jennen is de opvol-

ger van Lizette Aarts binnen Punt Welzijn in Weert.

Jordy vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners aan-

sluiting kunnen vinden bij elkaar, bij organisaties binnen of 

buiten de buurt en bij (lokale) overheden. Deze wijze van in 

verbinding staan met elkaar vindt hij optimaal voor buurtbewo-

ners om mee te kunnen doen in de buurt en om invloed te 

kunnen uitoefenen op de directe leefomgeving. Vraaggericht 

werken waar het kan en aanbodgericht werken waar het moet, 

vindt hij een belangrijke balans om in zijn werk mee te nemen. 

Waar zijn hart sneller van gaat kloppen is het versterken van 

het teamgevoel, het ‘wij’ en ‘samen’, met daarin respect en 

ruimte om een individu te zijn zodat mensen hiervan kunnen 

genieten. Uiteraard zullen interesses, belangen, opvattingen en 

ideeën overlappen en soms botsen, maar dit maakt het werk 

voor hem spannend, dynamisch, interessant en leuk. De con-

tactgegevens van Jordy zijn:

• E-mail: j.jennen@puntwelzijn.nl

• Telefoon: 06-14282331

Evaluatie van de wijkraad met de 
wijkagenten Jos Geerts en Aron 
Muijsenberg.
(Wijkagent John Vranken was bij deze sessie verhinderd.) 

Binnen de politieorganisatie heeft in 2017 een verandering in 

wijkteams plaatsgevonden. Naast de bekende wijkagenten Jos 

Geerts en John Vranken is hieraan toegevoegd Aron 

Muijsenberg. Gezamenlijk bestrijken zij het gebied Weert 

Noord dat bestaat uit Groenewoud, Leuken, Biest, Molenakker, 

Hushoven, Boshoven en industriegebied Kampershoek. Naast 

deze wijken hebben ze ook de dorpen Altweerterheide, Laar, 

Stramproy, Swartbroek en Tungelroy onder hun hoede.

Wat doet een wijkagent?
Jos, Aron en John zijn verantwoordelijk voor de gebiedsgebon-

den politiezorg binnen hun werkgebied. Daar richten zij zich op 

de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als 

overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagenten 

kunnen beschikken over een wijkteam en als het nodig is, 

krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. 

In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, 

recherche, milieu en jeugd werken de heren voortdurend aan 

het verbeteren en vergroten van de veiligheid in dorp of wijk.

De wijkagenten onderhouden contacten met externe partners, 

zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze 

organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd 

hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden en 

door wie. Zijn er vragen, tips en/of opmerkingen over de veilig-

heid in onze wijk/buurt, dan kunnen wij contact opnemen met 

een van de wijkagenten.

Wat doet de wijkagent met onze melding?
Soms gebruiken de wijkagenten onze informatie in lopende 

onderzoeken. Een andere keer neemt men aan de hand van 

onze klacht en/of probleem poolshoogte en kan een van de 

wijkagenten bijvoorbeeld degene aanspreken die voor overlast 

zorgt. Ook kunnen de wijkagenten een probleem doorspelen 

aan partners, zoals de gemeente of bijvoorbeeld Wonen 

Limburg.

Hoe komen wij nu in contact met de 
wijkagenten?
Dit kan via internet. Kijk op www.politie.nl. mijn buurt. Klik de 

foto van de wijkagent aan en vul het contactformulier in. Nadat 

het formulier verstuurd is, zullen de wijkagenten de melding 

beoordelen en waar nodig actie ondernemen. Wij als wijkraad 

zullen dit ook naar de bewoners communiceren.

Evaluatie veiligheid in de wijk
Uit de evaluatie blijkt dat de WhatsAppgroepen binnen de wijk 

succesvol zijn. Er is veel interactie tussen de wijkbewoner(s) 

en de politie. Ze hebben al meerdere malen hun nut bewezen. 

Denk aan meldingen over verdachte personen en voertuigen en 

er is daadwerkelijk één persoon gearresteerd.

Vooraf aangekondigde hondencontrole 
Via de lokale media is er melding gemaakt dat de politie de 

hondenbezitters gaat controleren. Met name het niet opruimen 

van de uitwerpselen en loslopende honden (wel of niet onder 

controle van hun baasje) is onder veel wijkbewoners een bron 

van ergernis. Inmiddels hebben al heel wat hondenbezitters 

een waarschuwing of bekeuring gekregen. 

Veiligheid in de wijk algemeen
Net als voorgaande jaren blijkt dat er in de wijk Molenakker, 

dit in tegenstelling tot in andere wijken, nauwelijks sprake is 
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van criminaliteit en/of overlast. Cijfers laten dan ook zien dat 

de trend nog steeds dalende is. Enkele voorbeelden: er zijn drie 

personen aangehouden, twee auto-inbraken gepleegd en vier 

overlastmeldingen geweest m.b.t. de voetbalkooi en OBS II.

Op verzoek van de wijkraad worden extra surveillancerondes 

gereden op de parkeerplaats van voetbalclub SV Laar, met 

name in de avonduren in de weekenden zijn er verdachte 

situaties en wordt er veel rommel en glas achtergelaten door 

terugkerend uitgaanspubliek. De wijkraad heeft hierover 

meerdere meldingen ontvangen.

Terugblik wijkagent Jos Geerts over 
geheel 2017
Het is dit jaar erg goed gegaan in onze wijk 

Molenakker. Mbt de zogenaamde High Impact 

Crime zaken “scoren” we positief. Het aantal inbraken 

in woningen heeft zich gestabiliseerd en is gelijk 

gebleven aan vorig jaar. De inbraken uit auto’s zijn ook 

gelijk gebleven. Opvallend is dat er bij de politie nog maar 

weinig meldingen overlast jeugd binnen komen, slechts  

7 meldingen waar door de politie op gereageerd is. Toegenomen 

zijn wel de meldingen mbt overlast loslopende honden en het 

niet opruimen van de hondenpoep. Hier wordt nog regelmatig 

op gecontroleerd door de Boa’s van Stadstoezicht 

en de politie. Moge duidelijk zijn dat dit bij veel 

mensen ergernis no 1 is en toch veranderd er weinig aan. 

Blijft een mentaliteitskwestie en gedrag dat lastig te beïnvloe-

den is. Enkele processen-verbaal zijn hier wel in opgemaakt 

alsmede diverse waarschuwingen en aanschrijvingen van 

hondenbezitters. De grote groei van de WhatsApp groepen 

heeft er zeker aan bijgedragen dat we met zijn allen meer 

attent zijn op de veiligheid en leefbaarheid in de directe 

woonomgeving. We hebben veel meer ogen en oren 

gekregen in de wijk die ons helpen snel te kunnen 

reageren op verdachte situaties. Hier zijn we uiteraard 

heel erg blij mee. Dank vanuit de politie naar beheer-

der en coördinatoren van deze groepen.

Honden-uitrenterrein in het wijkpark:
Op initiatief van bewoners/hondenbezitters is gevraagd of er 

een honden-uitrengebied in het wijkpark kan komen. De 

bewoners willen het terrein zelf aanleggen en onderhouden. 

Het gebied wordt dan parallel aan het fietspad gevestigd, tus-

sen het grote grasveld en het fietspad, voorbij de glijbaan. De 

voorgestelde locatie stuit gaandeweg op nogal wat verzet. Na 

een eerste overleg is nu voor een alternatieve locatie gekozen 

nabij de skatebaan in de driehoek. Hierdoor is er dan geen 

overlast voor omwonenden. Het gebied wordt d.m.v. een hek-

werk afgezet en voorzien van een poort, zodat onderhoud kan 

plaatsvinden. De wijkraad heeft in eerste instantie contact 

gehad met zowel een woordvoerder van de gemeente, de ini-

tiatiefnemers en de omwonenden. Hij gaat kijken wat de 

kosten zijn en of er toestemming voor gegeven kan worden. 

De woordvoerder van de gemeente heeft aangegeven dat de 

gemeente hiervoor geen geld heeft. Bewoners leggen en 

onderhouden zelf het grasveld, daarbij hoort ook het verwijde-

ren van drollen. De eventuele ingebruikname kan niet via de 

wijkraad lopen, maar is voor de bewoners die het initiatief 

hebben genomen. De wijkraad is voor dit initiatief en kan na 

antwoorden van de gemeente met de bewoners zoeken naar 

financiering. Er is in september een vervolgafspraak met de 

gemeente gepland, maar inmiddels is de initiatiefnemer ver-

huisd en lijkt het gehele plan niet meer uitvoerbaar.

Overlast landbouwverkeer in 
Molenakker.
In de woonwijk Molenakker wordt geconstateerd dat grote 

landbouwvoertuigen door de wijk rijden. De wijk Molenakker is 

ingericht op bewoning en door de aanleg van het fietspad 

midden door de wijk zijn de Randweg en de Molenakkerdreef, 

rondom Molenakker ingericht voor hoofdzakelijk voertuigen. De 

toenmalige opzet was snelverkeer rondom en langzaam ver-

keer, inclusief voetgangers, binnendoor. Daarom is de weg ook 

relatief smal gehouden. Geen of nauwelijks vrachtverkeer, 

alleen lossende vrachtwagens voor bestellingen, maar geen 

doorgangsroute. Dit beeld voldoet echter niet aan de werkelijk-

heid. Veel voetgangers, hoofdzakelijk met honden, lopen langs 

de Molenakkerdreef. Voldoende groen voor de hond maar ook 

de honden-uitrenplaatsen liggen juist aan de Molenakkerdreef, 

dus de bewoners worden gedwongen om over de straat te 

lopen naar de honden-uitrenplaats. De wijkraad Molenakker 

heeft hiervoor vijf jaar geleden een extra stuk trottoir laten 

leggen nabij de Standaardmolen omdat dit gedeelte bijzonder 

gevaarlijk was. Mensen met honden moesten bij de wegver-

nauwing over de straat lopen, terwijl de weg nauwelijks breed 

genoeg was voor een voertuig.

Enfin, het hiervoor genoemde slaat niet op de titel van dit stuk, 

of toch wel? De provincie Limburg heeft besloten dat er geen 

landbouwverkeer, en dan hebben wij het niet over kleine 

grasmachines maar over degelijke forse tractoren met grote 

aanhangers en andere landbouwapparatuur, door de wijk 

Molenakker rijdt. Dat rijdt vanaf de Ringbaan Oost en via de 

rotonde bij Kampershoek de wijk in om vervolgens via de 

Molenakkerdreef naar de Rijksweg Zuid (Helmondseweg) en 

Nederweert te rijden. Dat heen en weer ongeveer 3 à 4 keer 

per uur en van ‘s morgens 07:00 tot ver na 18:00 uur.

Een auto is groot, een bestelbus is breed maar een tractor met 

aanhanger is enorm en juist daar gaat het om. De tractoren 

kunnen niet anders omdat zij niet op de Ringbaan mogen rij-

den i.v.m. de veiligheid van het verkeer. Indien er een fietser 

rijdt of er personen met honden lopen, moeten die het gras op 

of de tractor moet erachter blijven rijden. De weg en de 

infrastructuur zijn er niet op afgestemd om dermate groot 

verkeer door de wijk te leiden. Dit levert gevaarlijke situaties 

op, los van de geluidsoverlast die dergelijke grote tractoren met 

zich meebrengen.

Vanuit de bewoners is een actiecomité opgericht dat dit pro-

bleem heeft aangekaart bij de Gemeente Weert en de Provincie 

Limburg. Twee opties om dit probleem op te lossen zijn inmid-

dels bedacht. Een daarvan is dat de tractoren over de Ringbaan 

gaan, maar dat is door de Provincie afgekeurd. Een tweede 

oplossing is om het landbouwverkeer over Kampershoek te 

leiden, maar dan moet Kampershoek langer open blijven dan 

nu het geval is. Na 21.00 uur gaat Kampershoek op slot door 

middel van slagbomen.

De bewoners hebben dit probleem zelfstandig opgepakt en 

inmiddels heeft de wijkraad besloten om de bewoners te 

ondersteunen in de aanpak van dit probleem. De besprekingen 

met de betrokken partijen zoals Bedrijventerreinbeheer, land-

bouwverenigingen en de gemeente zijn nog actueel. Een 

oplossing wordt verwacht in 2018.

Parkeerproblemen Oude 
Hushoverweg:
Met de komst van het Callcentrum van Enexis heeft de Oude 

Hushoverweg te kampen met parkeeroverlast. Het is de wijk-

raad niet ontgaan dat de medewerkers van het Callcentrum 

hun voertuigen in het groen parkeren en dat soms wel twee 

rijen dik. Dit heeft tot veel klachten geleid van de bewoners.  

In overleg met de wijkraad en de wijkagent is de gemeente 

verzocht de situatie aan te passen. Jos Geerts, de wijkagent, 

heeft een adviesrapport gemaakt voor de beleidsverantwoorde-

lijke persoon van de gemeente. De gemeente is wegbeheerder 

en moet voor een verkeerstechnische deugdelijke inrichting 

zorgen. Indien deze duidelijkheid er is, kan door de politie en/

of de boa’s worden gehandhaafd. Indien het advies wordt 

overgenomen, betekent dit dat er op de bewuste plek een 

parkeerverbod gaat komen zodat handhaven mogelijk is. Voor 

de omwonenden komt er dan een vergunning tot parkeren. 

Indien gehandhaafd wordt, is het voor anderen niet aantrek-

kelijk om daar te parkeren. Het probleem op de Oude 

Hushoverweg is dan opgelost. De verwachte overlast van het 

in de wijk parkeren is door de oplossing niet opgetreden. De 

medewerkers zoeken nu een parkeerplaats nabij hun werkge-

ver. Met het invoeren van ‘vergunning parkeren’ zijn per 

01.07.2017 de parkeerproblemen opgelost. Werknemers van 

het bedrijventerrein Weert-Noord moeten nu elders parkeren. 

Met dank aan de politie en de gemeente zijn de bewoners aan 

de Oude Hushoverweg verlost van de overlast. 

Speeltuin Poldermolen 
Vanuit de buurtbewoners Molenakker zijn er verschillende 

aanvragen geweest om de bestaande speeltuinen aan te pas-

sen aan de wensen van de kinderen. Op bv de Houtzaagmolen 

hebben verschillende kinderen onder leiding van enkele ouders 

tekeningen gemaakt met hun wensen en deze zijn overhandigd 

aan de gemeente.  Na een gesprek met de betreffende wet-

houder bleek dat voor nieuwe grote speeltoestellen geen geld 

beschikbaar is en dat de bewoners zelf voor sponsorgeld 

moeten zorgen. Wel zijn inmiddels enkele speeltuintjes opge-

knapt door de gemeente.
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Veilig het nieuwe jaar inluiden
Rond de jaarwisseling is het weer tijd voor vuurwerk. Leuk, mooi, spannend en spectaculair al dat sier- en knalmateriaal. Maar het brengt ook  
de nodige risico’s met zich mee. Risico’s voor uzelf, uw familie, uw vrienden én uw huisdieren. In Nederland zijn jaarlijks ongeveer 1.300 jongeren 
slachtoffer van een ongeluk met vuurwerk. Bijna een kwart van alle vuurwerkongelukken gebeurt op Nieuwjaarsdag bij het verzamelen van nog niet 

afgestoken vuurwerk. Ook illegaal vuurwerk en het onjuist gebruik ervan zijn vaak de oorzaak van ongelukken. Beperk de risico’s en daarmee  
de ongelukken.

Enkele tips:
• Via posters, radio, tv, kranten en tijdschriften wijst de 

Stichting Consument en Veiligheid jong en oud op de risico’s 

van vuurwerk: Je bent een rund als je met vuurwerk stunt!

• Koop goedgekeurd vuurwerk bij erkende verkooppunten voor 

consumentenvuurwerk. Het afhalen van vuurwerk mag vanaf 

28 december door personen die ouder zijn dan 16 jaar. 

Wanneer mag je eigenlijk vuurwerk afsteken?

•  Heeft u overlast of klachten in verband met vuurwerk? Help 

de politie de wijk veilig te houden.

•  Controleer of er een opschrift ‘bestemd voor particulier 

gebruik’ op de verpakking staat. Legaal vuurwerk heeft altijd 

een Nederlandse gebruiksaanwijzing.

•  Steek het op een veilige manier aan (met groot lont, op 

goede afstand en kijk of er niemand in de buurt staat). 

•  Door in de Oudejaarsnacht of op Nieuwjaarsmorgen vuur-

werkresten op te ruimen, worden ongelukken voorkomen en 

daalt het aantal vuurwerkslachtoffers. Veeg daarom met 

elkaar de straat schoon. 

•  Verboden vuurwerk mag men nooit in bezit of in opslag 

hebben.

•  Het is niet toegestaan ‘bestelde pakketten’ door postorderbe-

drijven aan huis te laten leveren.

Is het al tijd om vuurwerk  
af te steken?
•  Legaal vuurwerk mag alleen op 28, 29 en 30 december 

verkocht worden. Het afsteken hiervan mag uitsluitend  

31 december tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. 

•  Illegaal vuurwerk is altijd verboden. Dit geldt voor zowel 

kopen als verkopen. Natuurlijk is ook het afsteken van 

dit illegale vuurwerk verboden.  

•  Het maken van ‘vreugdevuren’ is niet toegestaan. Deze 

vuren veroorzaken namelijk niet alleen ernstige schade 

aan het wegdek en daardoor verkeersopstoppingen, 

maar bovendien bestaat er het gevaar van verwondingen 

en/of overslaande brand naar woningen.

Straffen en boetes voor 
jong en oud.
•   Als u vuurwerk afsteekt buiten de toegestane dagen en 

tijden, dan wordt het vuurwerk in beslag genomen en 

krijgt u een proces-verbaal.

•  Personen die jonger zijn dan 18 jaar worden doorverwe-

zen naar bureau HALT. Deze jongeren worden op 2 en 3 

januari ingezet bij het opruimen van de vuurwerkresten 

op straat.

•  Personen boven de 18 jaar die de vuurwerkregels over-

treden, krijgen een proces-verbaal waarbij ze op een 

flinke boete kunnen rekenen.

•  De schade wordt altijd verhaald op degene die de 

schade heeft aangericht. Is dit een minderjarige, dan 

zijn de ouders aansprakelijk. Bij opzet keert de verzeke-

ring niet uit. Ouders van kinderen die iets kapot maken, 

kunnen hier financieel de dupe van worden.

Help de politie de wijk veilig te 
houden.
Het is onmogelijk voor de politie om alles in de gaten te 

houden. U kunt ons daarbij helpen. Bel in de volgende 

gevallen het centrale nummer 0900 – 8844:

•  U ziet dat hout, autobanden e.d. verzameld worden om 

te worden verbrand.

•  U heeft klachten over overlast.

•  U hoort of ziet dat er buiten de toegestane tijden vuur-

werk afgestoken wordt.

•  U merkt dat illegaal vuurwerk opgeslagen is of verkocht 

wordt.

De wijkagent is ook bereikbaar via e-mail: 
Jos.Geerts@politie.nl

John.Vranken@politie.nl

Aron.Muijsenberg@politie.nl

Voor spoedeisende zaken kunt u 112 bellen, voor niet 

spoedeisende zaken dus 0900-8844 (lokaal tarief).

Voortgang WWC Standaardmolen:
Het dossier WWC Standaardmolen is nog actueel. De wijkraad 

heeft jaren geleden in overleg met de bewoners afspraken 

gemaakt tussen de Gemeente Weert, Wonen Limburg en de 

bewoners. De uitvoering en coördinatie zou door de Gemeente 

in overleg met Wonen Limburg worden opgepakt. Na jaren van 

gesprekken en toezeggingen, is er door gebrek aan daad-

kracht in 2017 ook geen einde aan dit dossier gekomen. 

De wijkraad vindt dat het WWC Standaardmolen fatsoenlijk 

en aan de wettelijke eisen ingericht moet worden. De 

bewoners hebben recht op privacy in het gebruik van 

hun woningen. De andere kant is dat zij de achter-

zijde fatsoenlijk moeten opruimen, zodat het zicht 

wanneer men de wijk binnenkomt netjes is en men 

niet tegen een opslagruimte aan kijkt. 

Overzicht van de gemelde klachten 
door wijkbewoners van Molenakker:
Waar heeft de wijkraad in 2017 de meeste klachten over 

gekregen? De top 10 van 2017:

1.  Kapot gegooid glaswerk (denk aan glazen en vooral bierfles-

sen) en dan met name in de uitgaansweekenden,

2.  Hondenpoep,

3.  Geluidsoverlast m.n. van de parkeerplaats van SV Laar,

4.  Verdachte situaties na middernacht op de parkeerplaats van 

SV Laar,

5.  Ledigen van asbakken midden op straat,

6. Loslopende honden,

7.   Beschadigingen aan de oevers van de achtertuinen met het 

uitbaggeren,

8.  Overlast door bladeren en illegaal gedumpt groen- en tuin-

afval in de bermen van de Molenakkerdreef,

9.  Snoeien en weghalen van bestaand groen,

10.  Overwoekering diverse waterplanten vooral de watergenti-

aan met daar aangeaard de stankoverlast en de wildgroei 

van het riet 
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Wij, Patrick en Wilma willen ons op deze 
manier aan jullie voorstellen. Wij zijn beide  
49 jaar oud en ouders van 3 geweldige kinde-
ren en 2 te gekke kleinzonen. Van origine 

komen wij uit Landgraaf maar wonen na 
Leveroy nu alweer een tijdje in weert.

Altijd al een cafetaria willen beginnen na vroeger 

in een gewerkt te hebben. Zolang als de kinde-

ren klein waren hebben wij dit niet gedaan en 

nu kwam dit op ons pad met kinderen die oud 

genoeg zijn om dit avontuur aan te durven. Dus 

hebben wij per 1 november de Bourgondiër over-

genomen.

Onze nieuwe naam is Friet & Meer.
De nieuwe reclame borden zijn in de maak, het interieur 

wordt ook onderhanden genomen.

De nieuwe verlichting is reeds aangebracht.

Wij hebben verse friet en een hoop snacks,  

bekende en minder bekende.

En iedere week een nieuw 3 gangen menu.
Kom eens langs en overtuig uzelf van een 
lekker maaltijd en een vriendelijk woord 

Wij wensen Patrick en Wilma veel succes.

Friet en Meer
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Armoedebeleid van de Gemeente Weert 2018

Om de bewoners van de wijk Molenakker een 

korte toelichting over armoede en de insteek van 

de gemeente te tonen, heeft de wijkraad gemeend dit 

stuk te moeten schrijven. In het stuk worden onderde-

len van de gemeentelijke nota gebruikt en zijn de 

cijfers ter onderbouwing ook uit deze nota afkomstig. 

Indien u de gehele nota, het beleid, wilt inzien kunt u 

contact opnemen met de gemeente Weert en naar het 

armoedebeleid vragen

De armoede neemt toe in Nederland. Ondanks dat we 

in een welvarend land wonen en het hier allemaal 

goed geregeld lijkt, hebben steeds meer inwoners 

moeite om rond te komen.

In Nederland worden allerlei situaties en doelgroepen 

geregistreerd: van het aantal geboorten tot het aantal 

mensen met een arbeidshandicap. Voor het ´leven in 

armoede´ bestaat echter geen registratie, maar dit 

betekent niet dat de gemeente Weert de omvang van 

de doelgroep niet kan bepalen. Door onder andere het 

gebruik van minimaregelingen, weet de gemeente 

ongeveer hoeveel inwoners in Weert moeten rondko-

men van een minimum inkomen. De gemeente Weert 

kent het aantal inwoners dat gebruikmaakt van 

Schulddienstverlening of dat onder bewind staat. 

Daarnaast heeft de gemeente Weert diverse andere 

kengetallen van doelgroepen die risico hebben om in 

armoede terecht te komen. 

Nederland kent volgens het CBS 1,2 miljoen mensen 

in armoede waarvan 595.000 mensen langdurig in 

armoede leven. Dat is bijna 4% van de Nederlandse 

bevolking. Dat betekent dat 1 op de 9 kinderen in 

Nederland opgroeit in armoede. Opmerkelijk is dat 

60% van deze kinderen werkende ouders heeft. Werk 

is dus niet altijd een garantie tegen armoede. Aan de 

hand van de door het CBS berekende gegevens kent 

Weert 1.050 kinderen in armoede. 

Armoede en schulden hebben een groot negatief effect 

op het welzijn van volwassenen en kinderen. Het leven in 

armoede leidt tot schaamte, vermijdingsgedrag en een-

zaamheid. Armoede kan onder meer leiden tot psychi-

sche klachten (depressie), lage participatie, laag zelfbeeld, 

eet- en slaapstoornissen, wantrouwen, verergering psy-

chosomatische klachten, relatieproblemen en sociaal 

onaangepast gedrag. Kortom: mensen in armoede zijn 

vaak minder gelukkig. Het Aanvalsplan armoede, dat de 

gemeente Weert in 2018 gaat uitvoeren, kan voor inwo-

ners een kentering betekenen en hun algehele welzijn 

bevorderen.

Op de valreep van 2017 krijgt de wijkraad Molenakker een beleidsnota van de gemeente Weert. Hierin stelt de gemeente dat zij het beleid en 
de aanpak van armoede gaat veranderen en deze integraal gaat aanpakken. De wijkraad juicht dit initiatief toe. Ook de wijkraad Molenakker 
heeft al sinds jaren bij de gemeente kenbaar gemaakt dat naast het probleem van de zelfstandige ouderen in de wijk de armoede en meer 
de verborgen armoede een knellend punt is. Deze “sociale sluipmoordenaar” zit overal, is niet altijd zichtbaar maar beheerst wel het leven 
van gezinnen.

Onderstaand schema geeft een overzicht van bestaande cijfers waarin het landelijk 
cijfer afgezet wordt tegen de cijfers van de gemeente Weert.

Omvang
Onderwerp Landelijk % Weert (aantal)
Kinderen in armoede 12% 1.050 kinderen

Huishoudens in armoede 7,6% 1.636 huishoudens

Percentage huishoudens in armoede 

met betaald werk als belangrijkste inkomstenbron 40% 964 huishoudens

Armoedepercentage van zelfstandigen 12% 360 personen

Armoedepercentage huishoudens met risicovolle of 

problematische schulden 15% 3.265 huishoudens

Percentage huishoudens in een schuldhulpverleningstraject 2,5% 544 huishoudens

Huishoudens met betalingsachterstanden 37% 7.969 huishoudens
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Er kan gesteld worden dat de gemeente Weert met al  

deze regelingen niet alle gezinnen, die te maken hebben 

met armoede, bereiken kan. Factoren als schaamte,  

gebrek aan informatievoorziening en ontkenning bemoeilij-

ken het bereiken van huishoudens die ondersteuning nodig 

hebben.

Tot op heden kennen we in de gemeente Weert alleen een 

minimabeleid. Onder minimabeleid vallen alle gemeen-

telijke regelingen die specifiek gericht zijn op de 

(financiële) positie van mensen met een inkomen 

op of vlak boven het sociaal minimum. Het 

armoedebeleid richt zich op een bredere doel-

groep en beoogt een groter effect. Daarom zet 

de gemeente Weert vanaf 2018 ook in op 

armoedebeleid, via het Aanvalsplan armoede.

Armoede wordt gedefinieerd als:
Inwoners ervaren dat zij niet in de primaire levensbehoef-

ten kunnen voorzien en/of aan het maatschappelijke leven 

kunnen participeren.

De gemeente Weert hanteert een 
brede definitie van armoede:
1.   We kijken niet alleen naar de hoogte van het inkomen, 

maar ook naar de hoogte van het besteedbaar inko-

men. Niet alle minima leven in armoede en niet alle 

inwoners die moeite hebben om rond te komen, leven 

van een minimum inkomen.

2.     Armoede houdt niet alleen in: het kunnen voorzien in 

de primaire levensbehoeften als huisvesting, voedsel, 

nutsvoorzieningen, kleding en gezondheidszorg. Er is 

ook sprake van armoede als er geen mogelijkheid is 

om te participeren. Kunnen meedoen aan de maat-

schappij en contacten onderhouden zijn eveneens een 

basisbehoefte.

3.   Armoede kent zowel een objectieve als subjectieve 

component. Bij armoede gaat het minder om de 

daadwerkelijke hoogte van het inkomen, maar meer 

om het algehele gevoel dat iemand bij zijn situatie 

heeft en in hoeverre hij of zij zich zorgen maakt.

4.   Armoede kan zowel zichtbaar als verborgen zijn. 

Armoede komt in alle lagen van de bevolking voor. 

Rondom het leven in armoede heerst vaak een taboe, 

waardoor inwoners geen beroep doen op ondersteu-

ning en daardoor niet bij instanties bekend zijn.

Bij de aanpak van armoede kiest de 
gemeente Weert voor de volgende 
speerpunten:
1.   Alle kinderen verdienen dezelfde kansen en hebben 

het recht om zo zorgeloos mogelijk op te groeien. 

Daarom hebben gezinnen met kinderen prioriteit.

2.   Bij de aanpak van armoede hanteren we een integrale 

probleemaanpak. Dit houdt in dat we niet alleen kijken 

naar financiën, maar naar de inwoner (of het gezin) 

als geheel. Hierbij betrekken we zowel financiën als 

werk, gezondheid, huisvesting, opvoeding en scholing.

3.   Bij het bepalen van ondersteuning kiezen we voor 

maatwerk. De ondersteuning wordt afgestemd op de 

behoefte van de inwoner (of het gezin).

4.  Bij de bestrijding van armoede werken we samen met 

professionele organisaties, vrijwilligers en betrokken 

inwoners. Daarmee maken we gebruik van de kracht 

die al in Weert aanwezig is en vergroten we de moge-

lijkheden om inwoners te ondersteunen.

5.  Bij de aanpak van armoede zetten we actief in op het 

leggen van contact met inwoners die armoede erva-

ren. We gaan niet afwachten of inwoners naar ons toe 

komen, maar dragen actief uit dat zij er niet alleen 

voor staan en gaan er samen met ketenpartners en 

vrijwilligers op af. Zelfredzaamheid is niet het uit-

gangspunt, maar het doel.

Het uitvoeren van het Aanvalsplan armoede betekent 

enerzijds een investering in extra maatregelen en ander-

zijds resulteren deze maatregelen in een toename van het 

welzijn van inwoners en een besparing van maatschap-

pelijke kosten.

Doordat de gemeente Weert armoede preventief aanpakt 

en mensen in armoede concreet hulp biedt, hebben meer 

inwoners bovendien de kans om ‘in hun kracht te komen’. 

Dat biedt inwoners de mogelijkheid om ook daadwerkelijk 

meer betrokken te zijn bij de samenleving. Zij maken niet 

langer alleen gebruik van maatschappelijke voorzieningen, 

maar kunnen een bijdrage gaan leveren aan de maat-

schappij. Denk hierbij onder andere aan deelname aan de 

arbeidsmarkt, het doen van vrijwilligerswerk, het bieden 

van mantelzorg en een goede voorbeeldfunctie zijn voor 

kinderen. Zeker met het oog op de trends en ontwikkelin-

gen op de arbeidsmarkt, is het maatschappelijk gezien 

van groot belang dat al het aanwezige arbeidspotentieel 

zoveel mogelijk wordt benut. 

De gemeente Weert gaat in 2018 
de armoede integraal bestrijden.  
Zij doet dit door onder andere in  
te zetten op:
•  De integrale aanpak zodat niet alleen méér mensen 

vanuit de bijstand uitstromen naar werk, maar zij ook 

minder snel in de bijstand terugvallen (draaideur). 

Vanwege de preventieve aanpak stromen minder men-

sen vanuit de WW door naar de bijstand. Inwoners 

komen niet of minder langdurig in de ziektewet  

waardoor er minder beroep wordt gedaan op een WIA 

uitkering.

•  Door het toegankelijk maken van het thema armoede en 

actief inzetten op ondersteuning, zullen inwoners met 

schulden in een eerder stadium een beroep doen op 

schulddienstverlening. Hierdoor neemt de duur van het 

traject af en hoeven minder schuldeisers wellicht (een 

deel van) hun vordering af te schrijven. Door preventie 

en door inwoners actief bewust te maken van risico’s 

op schulden/armoede, zal op termijn het aantal inwo-

ners dat een beroep doet op schulddienstverlening naar 

verwachting afnemen. 

•  Daarnaast worden tal van andere maatschappelijke 

kosten voorkomen. Armoede en schulden werken 

immers op alle levensterreinen door. Denk aan kosten 

van crisisopvang, verslavingszorg, jeugdhulp, algemeen 

maatschappelijk werk, werkgeverskosten, criminaliteit 

en veiligheid. 

Zoals in het begin van dit artikel beschreven ondersteunt 

de wijkraad Molenakker dit initiatief en verwijst voor meer 

informatie naar de Gemeente Weert.
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Ook hergebruik 
afgedragen kleding

Gooi kleding niet in de vuilnisbak
Wist u dat u ook niet-herdraagbare kleding en textiel gewoon kunt  

inleveren? Kleding die er nog goed uitziet, wordt geregeld ingeleverd voor 
hergebruik. Daaraan zijn veel mensen inmiddels wel gewend, maar  

afgedragen kleding en schoeisel of ander veel gebruikt textiel, worden nog 
vaak in de vuilnisbak gegooid. Jammer, want dat is geld weggooien. Ook 

deze kunt u namelijk inleveren. Van die versleten broek of die afgedragen 
gympies wordt allerlei ander materiaal gemaakt en soms wordt het vervezeld 

om er nieuwe kledingstukken van te maken. 

Per wijk of kerkdorp halen verenigingen kleding, textiel en schoeisel periodiek huis aan huis op.
De opbrengst van al het ingezameld textiel en schoeisel gaat naar lokale goede doelen en naar 
het plaatselijke verenigingsleven. Dit inzamelingsbeleid heeft de gemeente Weert samen met 

Punt Welzijn opgezet. 

Vier keer per jaar zullen leden van v.v. de Moêzevângers kleding ophalen op Laar en Molenakker. 
Molenakker geldt ook als inzamelwijk voor de Moêzevângers, omdat deze wijk geen vereniging heeft 

die zich gemeld heeft om de kleding in te zamelen. De vergoeding komt ten goede aan v.v. de 
Moêzevângers, die op haar beurt hiervan ook een gedeelte overdraagt aan de basisschool van Laar. 

Iedere 1e zaterdag van januari, april, juli en oktober zullen leden van v.v. de 
Moêzevângers kleding ophalen op Laar.

Iedere 2e zaterdag van januari, april, juli en oktober zullen leden van v.v. de 
Moêzevângers kleding ophalen op Molenakker.

Ook staan er in de wijken en kerkdorpen kledingcontainers van Reshare (Leger des Heils) waar u de zakken met kleding 

in kunt doen. Vanaf 1-11-2017 komt de opbrengst hiervan ook ten goede aan de ophalende vereniging. De kledingcontai-

ners van Laar en Molenakker worden geleegd door vv de Moêzevângers. 

Het liefst halen we zoveel mogelijk kleding op tijdens de huis-aan-huis ophaaldagen.  
Heeft u kleding verzameld, maar wilt u niet wachten tot het volgende ophaalmoment,  

dan kunt u deze in de kledingcontainer stoppen.


