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Op woensdag 25 mei 2011 vindt in het Buurtcentrum Moesel de Jaarbijeenkomst plaats van 
de  Stichting Wijkraad Moesel, aanvang 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur. 
 
We ontvangen u graag met een kopje koffie of thee met een lekker stukje cake van Het 
Zonnehuis. 
 
Onder leiding van voorzitter Mies van der Loo wordt een mooie presentatie gehouden over 
wat er in 2010 in Moesel door de wijkraad is gedaan. En ook  worden de plannen voor 2011 
en 2012 toegelicht.  
Wij gaan ook in op de mogelijke gevolgen voor Moesel en de wijkraad van de voorgenomen 
bezuinigingen bij de gemeente Weert. 
 

Daarna gaan we in kleine groepen met alle 
aanwezigen een goed gesprek aan over wat 
er volgens u moet gebeuren in Moesel en 
wat wij als wijkraad daar aan kunnen doen. 
 
De meiden van de dansgroep BLIZZ en  
de 4 mannen en vrouwen van de  Big Bent 
 zullen de bijeenkomst feestelijk opfleuren  
met prachtige optredens. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alle bezoekers  ontvangen aan het einde   
van de bijeenkomst een leuke attentie. 
 We zullen om circa 22.30 uur afsluiten. 

 

http://www.wijkraadmoesel.nl/
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Berichten van het bestuur 
 
Nieuwe website wijkraad Moesel: www.wijkraadmoesel.nl. 
De nieuwe website van de wijkraad Moesel is klaar. Kijk gauw op bovenstaand 
internetadres.  Laat ons weten wat u ervan vindt. Reageer op de stelling die er staat. Als 
bestuur en commissies zetten wij er regelmatig nieuwtjes op. Ook verenigingen, clubs en 
groepen of mensen uit Moesel kunnen er onderwerpen op laten zetten die voor Moesel leuk, 
belangrijk of interessant zijn. U mag ook een discussie starten over wat in Moesel speelt. 
Dan wordt het echt een website voor ons allemaal.  
  
Grote bezuinigingen bij de gemeente Weert van 2012 tot 2015.  
We hebben als wijkraad een overzicht gekregen van welke bezuinigingen de gemeente wil 
doen. Kort gezegd lijkt het erop dat er globaal 10 % wordt gekort op  bijna alle subsidies. 
Denk aan buurtcentra, sportverenigingen, jeugd en jongerenwerk, kunst en 
cultuurinstellingen, ouderenzorg. En ook op het budget van de wijkraden. We zullen minder 
steun kunnen geven uit het jaarlijkse leefbaarheidsbudget. We snappen dat iedereen moet 
inleveren, maar laten we samen opletten en de gemeente laten weten wat we ervan vinden 
en hoe het beter kan. Spreek er ook de raadsleden en de politieke partijen op aan. Daar zijn 
ze voor. U mag het ook ons laten weten. We zullen er ook op de jaarvergadering aandacht 
aan besteden. 
  
 Mies van der Loo, voorzitter 
 
 

Commissie Jeugd 
Op woensdag 1 juni aanstaande is er weer de nationale buitenspeeldag, voorheen 
straatspeeldag genoemd. De opzet is dezelfde als voorgaande jaren; veel plezier voor de 
kinderen van de basisschool. Dus kom naar het grasveld aan de J.W. Frisolaan en laat je 
verrassen. Toegang is gratis, het enige wat je mee moet nemen is een goed humeur. 
Hopelijk hebben we goed weer. Aanvang 14.00 uur en het duurt tot 16.00 uur. 
 

 
Commissie speeltuinen 
Zoals we in de vorige Wijkkrant al vermeldden worden de speelplekken in Moesel vier keer 
per jaar gecontroleerd. Dit is afgelopen februari voor de eerste keer gebeurd dit jaar. Over 
het algemeen gezien lagen de speeltuinen er nog redelijk goed bij, bijvoorbeeld minder 
zwerfvuil, minder herstelwerk, en wat nog veel belangrijker is, we hebben geen vernielingen 
geconstateerd. Deze keer houden we een goed gevoel over aan onze controle. 
Hopelijk blijft dit het beeld voor de toekomst!!!!!! 
We hebben uiteraard onze bevindingen besproken met de gemeente; de nodige herstel 
werkzaamheden aan de speeltoestellen zijn inmiddels gedaan. 
 
Verder hebben we samen met de ambtenaar van de gemeente en ouders van kinderen uit 
de omgeving van de speeltuin aan de Bernardlaan besproken wat de mogelijkheden zijn om 
in deze speeltuin enkele geschikte speeltoestellen bij te plaatsen voor kinderen in de 
leeftijdgroep van 0-6 jaar. 
Er is gekozen voor drie speeltoestellen, mits het financieel haalbaar is. 
Er is door de ouders gekozen voor een contactpersoon uit hun midden, die door ons op de 
hoogte gehouden wordt over de gang van zaken met betrekking tot de nieuwe 
speeltoestellen. 
 
Ook zijn we bezig met maatregelen te treffen om de tafeltennistafel, die nu nog staat op het 
tegelplateau tegenover het winkelcentrum Moesel, te laten verplaatsen naar het grasveld bij 
de speeltuin aan de Joh.W.Frisolaan. 

http://www.wijkraadmoesel.nl/
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Het zou fijn zijn als dit geregeld kon worden voor de buitenspeeldag van 1 juni a.s. zodat de 
kinderen er op die middag gebruik van kunnen maken. 
 Als het financiële plaatje voor het verplaatsen van de tafeltennistafel rond is, kan begonnen 
worden met de klus. 
 
Mocht u als inwoner van Moesel vragen hebben over de speeltuinen, laat het ons weten. 
Dit kan ook tijdens de jaarvergadering op woensdag 25 mei a.s. 
 
 

Commissie Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen 
 

Herinrichting openbaar gebied langs spoor in Keent en Moesel 
 De gemeente Weert gaat rioolwerkzaamheden uitvoeren parallel aan het spoor in de wijken 
Keent en Moesel. Het is nodig daar een grote rioolbuis in te graven. Die moet ervoor zorgen 
dat er bij hoosbuien geen riooloverstorten meer plaatsvinden in de beek die daar loopt. 
Omdat dit werk moet gebeuren, kan dan ook het openbaar gebied langs het spoor opnieuw 
worden ingericht. Daar wil de gemeente alle omwonenden bij betrekken. Daarvoor worden 
diverse informatieavonden gehouden. 
  
Het gebied waarin de werkzaamheden plaatsvinden, betreft de volgende straten: Louis 
Regoutstraat, Julianalaan, Beatrixlaan, Drakesteyn, Maaseikerweg en een klein deel van de 
Blatenkempweg.  
Langs het spoor worden in openbaar gebied grote betonnen kokers ingegraven.  
Deze kokers zijn nodig om het rioolstelsel te verbeteren. Er hoeven dan geen 
riooloverstorten meer plaats te vinden in de beek langs het spoor. Zo wordt de beek schoner. 
Deze werkzaamheden bieden kansen om het huidige openbare gebied opnieuw in te richten. 
Daarmee kan de leefbaarheid voor de komende decennia worden verbeterd. 
Meebepalen 
Omwonenden en belanghebbenden bepalen samen met de gemeente hoe “de buurt” wordt 
ingericht. Eindelijk wordt nu ook het achterompad aan de Julianalaan opgeknapt.  
 
Huidige situatie:                                                     Mogelijke nieuwe situatie: 

               
 
Hier hebben bewoners al jaren om gevraagd bij de gemeente. Steeds werd aangegeven, dat 
het niet mogelijk was omdat de NS eigenaar van de grond zou zijn. 
Bewoners komen zelf met ideeën (interactief beleid). 
Er is een kernteam geformeerd van bewoners uit Keent en Moesel (half/half).  
Dit is het eerste aanspreekpunt voor bewoners; 
Momenteel is de gemeente bezig met het voortraject; Aanbesteding medio 2011.  
Overlast voor omwonende is mogelijk vanaf de vakantietijd. 
Bouwtijd ruim 1 jaar (wordt gefaseerd uitgevoerd); 
Aanvang werkzaamheden: Begin 2012. 
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Plaatsen van smiley’s in wijk en dorpen 
In het kader van verkeersveiligheid en het bestrijden van te hard rijden in diverse straten 
beschikt de gemeente over een digitaal verkeersbord, een zogenaamde smiley.  
Het gebruik van deze smiley heeft goede ervaringen opgeleverd. De dorpsraad Laar heeft 
het idee geopperd om in het kader van MijnStraatJouwStraat (MSJS) een tweede smiley ten 
behoeve van de wijk- en dorpsraden te bestellen. Deze tweede smiley is medio mei 2011 
beschikbaar. Deze smiley toont automobilisten hun rijsnelheid en lacht de weggebruiker 
vervolgens toe, of juist niet. Uit deze smiley kunnen gegevens gehaald worden over het 
aantal voertuigen, tijdstip en de hoogte van de snelheid. Gegevens die voor ons als wijkraad 
ook belangrijk kunnen zijn. 

 
 

Beide smiley‟s  kunnen worden ingezet in dorpen en wijken. De smiley‟s  worden door de 
gemeente geplaatst en blijven 6 weken staan. 
In de communicatie van MSJS is afgesproken dat Punt welzijn een inventarisatie voor haar 
rekening neemt. Puntwelzijn zal een planning maken, en aan de hand van deze planning zal 
de Gemeente de smiley‟s  plaatsen en instellen. 
 

 

Glasvezelnetwerk               

Glasvezel in Weert: Vooroverleg met dorps- en wijkraden was op 19 april 2011. 
Aanleg en exploitatie nieuwe openbare glasvezelnetwerken voor bestaande en nieuwe 
Telecommunicatiediensten. De gemeente en ook de Wijkraad Moesel ondersteunt deze 
actie. Het bedrijf Reggefiber gaat mogelijk ook in Weert dit glasvezelnetwerk installeren. 
Heel Nederland krijgt glasvezel en Stramproy loopt voorop. Want in Stramproy zijn 
voldoende aanmeldingen gehaald! Dat is mooi, want daarmee wordt Stramproy aangesloten 
op een toekomst vol nieuwe mogelijkheden. Wij beginnen op korte termijn met de mogelijke 
aanleg van glasvezel in Weert. Informatie hierover volgt. 
Glasvezel 
- Praktisch onbeperkte bandbreedte 
- Over grote afstanden 
- Symmetrisch: Geen compromissen nodig: Downloaden gaat even snel als uploaden. 
Meeste huizen beschikken op dit moment over twee netwerkaansluitingen 
1. Telefonienetwerk (koper) 
2. Radio en televisienetwerk (coax) 
Beiden moeten opwaarderen voor toekomst (=internetklant) 
 
Reggefiber kiest voor toekomst (LAN en 100% glas) 
(betrouwbaar, hoogste kwaliteit, supersnel, energiezuinig, storingsongevoelig….) 
 
Aanleg nieuw glasvezelnetwerk bij voldoende voorinschrijvingen 

 Vier service providers hebben toegezegd (KPN, Lijbrandt, ConceptsICT en 
OnsBrabantNet).Met alléén glasvezel bent u er niet.  
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Het zijn de aanbieders, oftewel serviceproviders, van diensten als tv, internet en bellen 
die de mogelijkheden voor  u ontsluiten. Welke serviceproviders dat zijn? Dat verschilt 
per gebied. In elk geval bent u verzekerd van een ruime keuze, want u bent vrij om zelf 
de serviceprovider te kiezen die u het beste aanbod doet. 

 Aanpak? 

 Voordelen en mogelijkheden toelichten 25 apr. t/m 29 mei 

 Introduceren vier aanbieders (keuze) 30 mei t/m 26 juni 

 Aanmeldingen abo‟s verzamelen 27 juni t/m 11 sept. 

 Eerste telling: 11 sept. 

 Starten aanleg vanaf 30% abonnementen oktober 

 Waar starten we? 

 Stramproy (47%, start aanleg) bijna afgerond. 

 Gehele “stad” Weert, Hushoven en Boshoven 

 Laar (i.c.m. Laarveld) 

 Altweerterheide (1100), Swartbroek (880) en Tungelroy (700) 
 
Geen enkele verplichtingen en eenmalige kosten voor een aansluiting. 
 

 

Uitnodiging voorlichting inbraakpreventie 
Voorlichting inbraakpreventie in het Keenter Hart. Er kunnen 175 personen in de zaal. Ook is 
deze avond bedoeld voor de bewoners van Keent en Moesel. Bestuursleden van de andere 
wijk- en dorpsraden in de gemeente Weert zijn ook van harte welkom. Deze voorlichting 
wordt gehouden door Leo Griek van het Preventieteam Politie Limburg Zuid. 

 
Inhoud voorlichting: 

 Veiligheid in en rondom de woning; 

 Voorlichting over PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) en overval preventie in het 
algemeen; 

 Het in de praktijk laten zien hoe een slot geforceerd wordt en het op eenvoudige wijze 
openen van een deur als deze niet op nachtslot is (flipperen). 
Gelegenheid tot het stellen van vragen over dit onderwerp. 
 

Aanwezig van Politie Preventieteam: Leo Griek - Tom Gallas - Paul Becker. 
Presentatie en voorlichting: Leo Griek 
Praktijk voorbeelden van inbreken: Tom Gallas en Paul Becker.  
 
De duur van de demonstratie praktijk inbreken is afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Bij een groep van bijvoorbeeld 50 a 75 man zal de voorlichting en de demonstratie voor de 
pauze een half uur duren en na de pauze ook weer een half uur. Daarna is de mogelijkheid 
tot het stellen van vragen. 
 
Deze voorlichting, ook voor bewoners van onze wijk Moesel, vindt plaats op 15 juni 2011 om 
20.00 uur. 
Locatie Keenter Hart. 
 

 
Commissie Onderwijs, Sport en Welzijn 
Oase 
Na overleg met de gemeente mag de soos Oase tot 1 januari 2012 op de huidige plek haar 
huidige activiteiten voortzetten. Het bestuur is blij met deze uitspraak maar gaat wel op zoek 
naar een nieuwe locatie. 
De soos is voor iedereen toegankelijk. 
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Van allerlei 
 

‘Multicultureel Recontre Festival’ in de Zuiderstraat 
Aankomende zomer op zaterdag 18 juni zal in de Zuiderstraat in Keent het „Multicultureel 
Recontre Festival‟ plaatsvinden. Vanaf 14.00 tot 19.00 uur zal de straat omgetoverd worden 
tot een gebied waar jong en oud samen met elkaar een gezellige dag kunnen beleven. 
 

Na maanden van verbouwen in de openbare ruimte vindt een 
aantal bewoners uit de Zuiderstraat dat hun straat feestelijk 
geopend moet worden. Het „Multicultureel Recontre Festival‟ is een 
feit. Zo zullen er diverse spellen klaar staan voor de kinderen maar 
óók voor ouders. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om deel te 
nemen aan verschillende activiteiten, diverse workshops te volgen, 
zijn er verschillende spullen te koop en kun je een hapje eten. 

Tijdens de activiteiten zal de muziek verzorgd worden door verschillende DJ‟s en bands met 
o.a. de Antilliaanse band M&P music die 2 jaar geleden bij het zomerstraatfeest een 
geweldig optreden heeft gegeven. 
 
Voor ZZP’ers bestaat de mogelijkheid om een kraampje tijdens het festival te huren om hun 
diensten aan te bieden of spullen te verkopen.  
Daarnaast zijn we nog altijd op zoek naar vrijwilligers die op de 
dag zelf mee willen helpen en vrijwilligers die deel willen nemen aan 
het kookcomité. Lijkt het je leuk om vrijwilliger te zijn op deze dag of 
wil je als ZZP‟er een kraampje huren? Neem contact op met  
Nancy Heinze, tel.: 06-51176450 of e-mail: 
companancy@gmail.com  
 
 

 
Bericht van de KBO Weert-Zuid 
De KBO afdeling Weert Zuid  organiseert wekelijks yogalessen op maandag van  
9.00 uur - 10.00 uur en 10.05 uur - 11.05 uur en op dinsdag van 9.30 uur - 10.30 uur en 
10.40 uur - 11.40 uur in Gebouw Treffers-Batavieren.  
Wat is yoga eigenlijk? 
Yoga is een bewegingsactiviteit die zowel fysieke als mentale componenten bevat. Vanuit 
een staande, zittende of liggende uitgangshouding worden in een rustig tempo oefeningen 
uitgevoerd. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan de ademhaling, concentratie en de 
lichaamshouding. De yoga oefeningen dragen in eerste instantie bij aan een algehele 
lichamelijke en geestelijke ontspanning. De oefeningen zorgen tevens voor een versterking, 
versoepeling en verlenging van de spieren en een vergroting van de 
bewegingsmogelijkheden van de gewrichten. U leert luisteren naar uw eigen lichaam met zijn 
mogelijkheden en beperkingen. Het is een weg van steeds weer ontdekken. Op den duur 
worden houding, bewegingen en gewaarwording verbeterd, hetgeen doorwerkt op de geest. 
Omgekeerd heeft een ontspannen geest weer een positieve werking op het lichaam. Bent u 
geïnteresseerd dan kunt u geheel vrijblijvend en gratis een proefles bijwonen. 
 
Wie kunnen er meedoen aan yoga? 
Iedereen, in de leeftijd van 50 jaar en ouder, kan meedoen aan de yoga vanuit de KBO afd 
Weert- Zuid. Door yoga kunt u beter omgaan met stress waardoor u meer energie kunt 
opbouwen. Naast een gezonde manier van bewegen biedt de yogales u tevens de 
mogelijkheid om met leeftijdsgenoten in contact te komen. 
Om mee te doen na de proefles hoeft u geen lid te zijn van de KBO. Wel is het voor niet 
leden duurder. Leden van de KBO betalen €47 per half jaar en niet-leden €57 per half jaar. 
 

mailto:companancy@gmail.com


7 
 

Een andere activiteit die we graag onder u aandacht willen brengen is de MVBO, dit staat 
voor Meer Bewegen Voor Ouderen. Dit is eigenlijk een soort gymnastiek of wel bewegen op 
muziek. Iedere donderdag wordt dit gegeven in de Oranjetref van 9.30 uur tot 10.15 uur. Als 
je ouder wordt is het heel belangrijk voldoende te bewegen. Het zijn geen moeilijke 
oefeningen, maar wel wordt er voor gezorgd dat alle spieren gebruikt worden. Ook als u niet 
kunt staan kunt u vanuit de rolstoel of vanaf een gewone stoel meedoen. Als u nog twijfelt, 
kom eens een keer kijken of meedoen. Iedereen mag meedoen. Alleen de leden van de KBO 
betalen minder. Niet-leden betalen € 23 per kwartaal en leden €17 per kwartaal. De eerst 
keer is altijd gratis. 

 
  

Bericht van Stichting Land van Horne 
ServiceAbonnement: actief en comfortabel leven 
 
Het ServiceAbonnement van de Stichting Land van Horne brengt senioren comfort aan 
huis. Allerlei activiteiten en services maken het leven gemakkelijker, leuker en veiliger. 
Iets voor u? 
Meedoen en eenvoudig gebruik van services 
Serviceabonnees kunnen deelnemen aan activiteiten in een van de (woon)zorgcentra van 
Land van Horne. Bij Van Berlo Heem, Ververshof, St. Martinus en Hieronymus kunt u 
bijvoorbeeld kienen, sjoelen, genieten van een muziekmiddag of meedoen met een doe-
middag.   
Daarnaast kunnen abonnees eenvoudig en vaak voordelig gebruik maken van interessante 
diensten: zoals een was- of strijkservice, tuinonderhoud, ondersteuning belastingaangifte en 
nog meer service aan huis door een audicien, kapper of manicure. 
 
Op de hoogte blijven 
Serviceabonnees ontvangen elke maand een activiteitenkalender. Daarnaast ontvangt de 
abonnee driemaal per jaar het Servicejournaal met interessante informatie en een overzicht 
van de diensten en aanbiedingen.  

Abonnementsgelden 
Het ServiceAbonnement kost per maand 4,25 euro per persoon en 6,25 euro voor 
echtparen/samenwonenden. Voor de activiteiten in de (woon)zorgcentra betaalt u nog een 
kleine eigen bijdrage. Deze bedragen staan ook in de activiteitenkalender vermeld. 
 
Interesse of meer informatie 
Hebt u interesse in het ServiceAbonnement of hebt u vragen? Wij helpen u graag. Bel tijdens 
kantooruren met ons gratis informatienummer 0800 33 33 888. Ook bent u van harte welkom 
bij informatiepunt Het Zorgkompas. Hier bent u tevens aan het juiste adres voor vragen over 
zorg, wonen en welzijn en het (gratis) lenen van medische hulpmiddelen. Zorgkompas  
Boerhaavestraat 2 in Weert: van  maandag tot en met vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur 
geopend. Een afspraak is niet nodig!  

Vriendelijke groet, 

Alexandra Bongaerts, Servicecoördinator.Stichting Land van Horne www.landvanhorne.nl 

__________________________________________________________________________ 
 

Nieuwkomers 
De commissie nieuwkomers houdt zich bezig met het welkom heten van alle nieuwe 
bewoners in de wijk Moesel en informeert hun over het bestaan van de Wijkraad en wat de 
Wijkraad eventueel voor hen kan betekenen. 
 
Sinds enige jaren krijgen de bewoners waarvan we weten dat ze nieuw zijn in de wijk Moesel 
een informatiesetje in de brievenbus met daarop uitleg over de Wijkraad en de verschillende 
commissies.  

http://www.landvanhorne.nl/
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Namen, e-mail adressen en telefoonnummers van alle bestuursleden met hun functie 
worden vermeld. Dus bent u nieuwkomer in de wijk of kent u iemand die in de wijk is komen 
wonen, geef het ons door! Tijdens een persoonlijk gesprek krijgt u een leuke attentie 
overhandigd. 
 
Ook alle pasgeboren baby's in de wijk Moesel worden door ons bezocht. Het zijn tenslotte 
ook nieuwkomers. Bent u pas (weer) papa of mama geworden of kent u iemand die pas een 
zoon of dochter heeft gekregen, neem dan contact met ons op! We hebben voor hem en/of 
haar een leuke attentie, vergezeld van een formulier met een passende tekst erop. 
 
Ons doel is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het bestaan van de Wijkraad 
Moesel en hen zoveel mogelijk actief te betrekken als bewoner van de wijk om zo de 
leefbaarheid van Moesel te behouden en te verbeteren. 
Contactpersoon commissie nieuwkomers: 
Ria Rutjens, tel.nr.: 0495-520682, E-mail adres:jrutjens@zonnet.nl 

 
Data om te onthouden: 
Woensdag  Iedere woensdag (behalve schoolvakanties) kindersoos in 

Walhalla van 13.30 tot 15.30 uur. Toegang gratis. Vrijwilligers 
zijn van harte welkom.  

Woensdag 25 mei 19.30 uur Jaarbijeenkomst in het Buurthuis 

Woensdag 1 juni Buitenspeeldag (straatspeeldag) aan de Johan Willem 
Frisolaan van 14.00 tot 16.00 uur 

Woensdag 15 juni 20.00 uur voorlichting inbraakpreventie in het Keenter Hart 

Zaterdag 18 juni Multi cultureel Recontre festival van 14.00 tot 19.00 uur in de 
Zuiderstraat, Keent 

 

Nummers om te onthouden: 
Servicelijn van de gemeente Weert : 0495 - 575275 
Openingstijden maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur. 


