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oktober 2011 

 
   Jaargang 12, nummer 3 

Secretariaat: Saksen Weimarstraat 18 
6006 HH Weert tel.: 534112 

info@wijkraadmoesel.nl 
www.wijkraadmoesel.nl 

 

 
Berichten van het bestuur 
 
Minder leefbaarheidagenda‟s 
De gemeente moet bezuinigen. Daarom wordt er vanaf 2012 niet één leefbaarheidagenda 
per jaar gemaakt voor de wijk, maar één keer per  2 jaar. Dat scheelt de gemeente een hoop 
tijd. Daarnaast wordt per jaar 10% minder geld besteed aan projecten. We denken echter dat 
we daarmee toch nog best een aantal leuke projecten in Moesel kunnen blijven 
ondersteunen met een kleine subsidie. Denk aan straatfeesten, opknappen speeltuinen, 
schoonmaakacties e.d.  Dus stuur voorstellen in als je met een klein geldbedrag een leuke 
activiteit kunt organiseren voor de leefbaarheid van Moesel. 
 
Artistiek talent gezocht 
We zoeken korte verhalen (maximaal 300 woorden) of gedichten over Moesel. Maar een 
fotocollage of filmpje mag ook. De leukste inzendingen plaatsen we op onze website of in de 
wijkkrant. Elk kwartaal ontvangt de winnende inzending een cadeaubon ter waarde van € 25. 
De jury bestaat uit het bestuur van de wijkraad. Stuur je inzending per post of mail naar de 
wijkraad. 
 
Gezocht voor bestuur wijkraad: gemotiveerde man of vrouw uit Moesel 
Interesses: Onderwijs, sport, welzijn en wonen in Moesel. Iemand die het leuk vindt 
contacten te leggen met verenigingen, gemeente, ouderenbond, zorginstellingen, Wonen 
Weert. Iemand die het belangrijk vindt dat Moesel leefbaar blijft en hieraan met een groep 
enthousiaste vrijwilligers een bijdrage wil leveren. Meer informatie bij Mies van der Loo: 
mpvanderloo@home.nl of Ine Weegels: ineweegels@planet.nl , tel. nr 45 22 27.  
 
Mies van der Loo, voorzitter 
 
 

Commissie Jeugd 
De commissie organiseert weer een leuk feest voor de jeugd van Moesel. 
Op woensdag 26 oktober is er het jaarlijkse Halloween feest in het buurthuis Moesel. 
Aanvang 14.00 uur en het duurt tot 16.00 uur. 
De commissie hoopt er dan weer een gezellige middag van te maken. 
En op woensdag 30 november is er weer een Sinterklaas feest voor de kleintjes in het 
buurthuis. 
Aanvang 14.00 uur en ook dit feest duurt tot 16.00 uur. 

 
 
 

http://www.wijkraadmoesel.nl/
mailto:ineweegels@planet.nl
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Commissie speeltuinen 
De vakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen en er wordt weer gespeeld op de 
speelplekken in de wijk. Dus wordt het tijd dat de speelplekken weer in orde worden gebracht 
alhoewel in de zomervakantie al het een en ander is gebeurd.. 
 
Kort voor de zomervakantie hebben we de speeltoestellen gecontroleerd en dit gaat eind 
oktober begin november weer gebeuren. Ook de directe omgeving van de speelplekken 
wordt bekeken en zo nodig actie ondernomen  naar de gemeente. 
Er is een dwergenheuvel geplaatst in de speeltuin aan de Dillenburg voor de kinderen in de 
leeftijdgroep 0-6 jaar. 
Verder is men hier bezig met enkele herstelwerkzaamheden.  
 

Op de speelplek aan 
de Bernhardlaan is 
een stabiele houten 
wipkip geplaatst ook 
voor de leeftijdgroep 
0-6 jaar (zie 
foto).Gezien het 
aantal kinderen in de 
leeftijdgroep 0-6 jaar 
in deze buurt gaan 
we ons inzetten voor 
nog een of  twee 
speeltoestellen te 
plaatsen op deze 
speelplek. 
De wijkraad heeft in 
ieder geval deze 
wens van de kleine 
kinderen, hun ouders  
op de 
leefbaarheidagenda 

2012 geplaatst. Dus nu maar afwachten hoe de gemeente hier op reageert, want 
speeltoestellen zijn ontzettend duur als je goed materiaal wilt hebben. 
 
Verder is de tafeltennistafel verplaatst van het tegelplateau naar de speeltuin aan de Johan 
Willem Frisolaan. Dit is een goede zet geweest, nu wordt de tafel tenminste gebruikt. Ook is 
er een prullenbak bij geplaatst, dit in verband met het vele zwerfvuil dat er lag. Het 
tegelplateau is ingezaaid met gras en hoort nu bij de speeltuin. 

 
Dit zijn tot nog toe allemaal positieve geluiden, maar helaas hebben wij moeten constateren 
dat zowel de tafeltennistafel als de dwergenheuvel beklad zijn. 
 
Tenslotte hebben wij afscheid genomen tijdens een receptie van de ambtenaar bij de 
gemeente die samen met ons zorgde dat de speeltuinen in Moesel zo goed mogelijk in orde 
waren. Hij heeft gebruik gemaakt van een bepaalde regeling, we zullen hem missen, maar 
hebben alle vertrouwen in zijn opvolger. 

 
Mochten jullie in de toekomst wensen hebben omtrent de speeltuinen laat het ons weten, wij 
praten er graag met u over en proberen het voor u op te lossen.  
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Commissie Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen 
Voortuinensoap! 

 
Enkele weken geleden is er op WTV een bericht van de gemeente Weert geweest over de 
zoveelste aanvraag van voortuinen in de Charlotte van Bourbonstraat, Albertina Agnesstraat 
en Anna van Burenstraat.  
 
In dit bericht werd door de Gemeente geconstateerd dat er bij de bewoners van deze drie 
straten te weinig animo is. Volgens de bewoners is dit absoluut niet zo! 
De gemeente heeft na de zoveelste enquête aan de bewoners te kennen gegeven, dat 
alleen bij 100% deelname het project verder uitgewerkt zal worden.  
Met deze eis van 100 % deelname, zegt de gemeente in feite dat ze niet willen, want er zijn 
altijd wel enkele mensen die niet willen of kunnen meewerken. 
 
Dit onderwerp speelt inmiddels al meer dan 10 jaar. Door de Wijkraad Moesel en de 
bewoners is in diverse gesprekken duidelijk aangegeven dat men, net als in het verleden in 
andere wijken, alleen akkoord gaat met bruikleen. 
  
In 2007 is door de gemeente Weert een besluit genomen dat zij alle grond verkoopt, die niet 
gebruikt kan worden. Wel staat in dit besluit dat er, indien er leidingen in de grond zitten, 
deze onder geen enkele voorwaarde verkocht mag worden, alleen verhuurd. 
PvdA en ook Weert Lokaal hebben aangegeven de bewoners en de Wijkraad hierbij te 
ondersteunen, maar tot op heden worden deze beloftes helaas niet nagekomen.  
 
In januari 2011 is er een motie bij de Gemeente ingediend en ook door alle politieke partijen 
aangenomen. Ook nu gebeurt er verder weer niets! PUNT welzijn heeft ook aangegeven dat 
het nu wel erg lang duurt en dat zij met ons naar een oplossing gaat zoeken. De gemeente 
Weert heeft te kennen gegeven na de zomervakantie met ons rond de tafel te gaan zitten om 
alternatieven te bespreken. Tot op heden heeft men nog geen contact met ons opgenomen. 
Ook is het zo dat er enkele raadsleden niet voldoende op de hoogte zijn van het jarenlange 
verloop van dit voortuinenproject. Dit blijkt uit de vraag voor onderzoek naar de ligging van 
de leidingen.  
 
Deze werkzaamheden zijn door toenmalige medewerker Jan Timmermans in overleg met 
Eneco en WML al uitgewerkt, zoals ook al een tekening is voorgelegd aan de bewoners over 
een mogelijke inrichting van de drie straten. Het zou prettig zijn indien de politieke partijen 
zich hiervoor in willen zetten en met ons contact op willen nemen. 
 
Begrijpelijk dat de bewoners ondertussen zeer teleurgesteld zijn in het beleid van de 
gemeente Weert en dat zij ook het vertrouwen in een goede afloop hebben verloren. 
Bewoners, geef de moed niet op! Wij, Wijkraad Moesel, blijven ook in de toekomst ons best 
doen om jullie wens, een eigen voortuin, te realiseren. 
__________________________________________________________________________ 

 
Spoorpark 
In juni van dit jaar heeft de gemeente Weert een oproep gedaan in de gemeentewijzer om 
een naam te bedenken voor het park aan de Louis Regoutstraat. Uit de vele inzendingen 
heeft wethouder Harrie Litjens de winnende naam gekozen. Na herinrichting van het park 
over ca. 2 jaar krijgt het park de naam „Spoorpark‟. 
 
Vier mensen hebben de winnende parknaam ingediend.  
De winnaars worden allen persoonlijk benaderd om hun prijs in ontvangst te nemen. 
Daarnaast worden zij ook uitgenodigd om straks bij de opening van het park aanwezig te zijn 
en samen met de wethouder het vernieuwde park te openen. 
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Het streven is om eind dit jaar te starten met de eerste werkzaamheden. 
__________________________________________________________________________ 
 

Hondenpoepbeleid 
Tijdens burgerpeilingen door de wijk- en dorpsraden is naar voren gekomen dat 
in Weert hondenpoep ergernis nummer 1 is. 
In de proefperiode 2010 zijn er op enkele plaatsen poepbakken geplaatst. Het succes van 
deze voorzieningen heeft er toe geleid dat diverse wijk- en dorpsraden het initiatief genomen 
hebben om de huidige voorzieningen uit te breiden met deze bakken. 
 

 
 
Door 10 wijk- en dorpsraden is het plaatsen van hondenpoepbakken opgenomen in de 
leefbaarheidagenda en door de gemeente goedgekeurd. Sommige wijk- en dorpsraden 
hebben ondertussen al gecommuniceerd over de aanvullende voorzieningen in de wijken en 
dorpen. 
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Echter, de uitgebreide vraag in de leefbaarheidagenda’s en de verwachting voor de 
komende jaren zijn aanleiding om het hondenpoepbeleid eens tegen het licht te houden en 
te bekijken of er aanvullingen noodzakelijk zijn op de huidige voorzieningen. 
Deze wijziging en de communicatie over de gang van zaken is de taak en 
verantwoordelijkheid van de gemeente. In november gaat de gemeenteraad hierover 
beslissen en wij zullen u in de volgende wijkkrant hierover informeren. 

__________________________________________________________ 
 
Burger Hulpverlening Limburg 
In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een circulatiestilstand. In een gebied als 
Limburg Noord, met meer dan 500.000 inwoners, zijn dat er dus meer dan 500 per jaar.  
Uit statistieken blijkt dat een circulatiestilstand meestal thuis, in de vertrouwde 
woonomgeving, plaatsvindt.  
Het gaat hierbij om bijna 80% van alle gevallen.  
                                                                     
Bij een acute circulatiestilstand is het van zeer groot belang dat zo snel mogelijk gestart 
wordt met borstcompressie en mond-op-mondbeademing (reanimeren). Hoe langer het 
duurt, hoe kleiner de overlevingskans. Het hart wordt zo mogelijk weer op gang gebracht 
door het toedienen van een stroomstoot met behulp van een Automatische Externe 
Defibrillator (AED).  
Om deze levensreddende hulpverlening ook werkelijk te kunnen laten plaatsvinden, is het 
noodzakelijk dat veel mensen kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. 
Noodzakelijk is dat er een AED in de buurt is die gebruikt kan worden. 
 
De RAV Limburg Noord is begin september 2008 gestart met het actief oproepen van 
burgervrijwilligers die bereid zijn om die noodzakelijke hulp te verlenen middels een 
alarmeringssysteem bediend vanuit de meldkamer Ambulancezorg. Mede door inzet van 
deze burgervrijwilligers zijn in Limburg Noord in 2009 en 2010 al enkele tientallen levens 
gered. 
 
De alarmering in vogelvlucht 

 
Na een telefonische melding, via 112, zal de 
meldkamercentralist in geval van een circulatiestilstand, 
direct na het sturen van een ambulance, het 
alarmeringssysteem activeren.  
Dit systeem bestaat uit een database met opgeleide 
vrijwilligers en alle beschikbare AED's. De vrijwilliger, 
ingeschreven in het systeem, die binnen een straal van 
1000 meter van het slachtoffer woonachtig is (het 
systeem bekijkt dit automatisch) krijgt op dat moment een 
Sms-bericht op de mobiele telefoon met instructies.  
 
Deze instructies kunnen inhouden „start reanimatie' of 
„haal de AED' met daarbij genoemd de plaats van de 
AED en het adres van de hulpvrager. Het is de bedoeling 

dat de vrijwilliger het bericht opvolgt en zich vervolgens zo snel mogelijk naar het genoemde 
adres begeeft om te reanimeren en/of de AED in te zetten. 
 
Het gaat om een vrijwillig systeem en de vrijwilliger verleent alleen hulp als deze daartoe in 
staat is.  
Mocht hij/zij, om welke reden dan ook, geen hulp kunnen of willen verlenen dan reageert  
hij/ zij niet op de oproep. De vrijwilliger bepaalt steeds zelf of hij/zij op dat moment in staat is 
om hulp te bieden.  



6 
 

Per alarmering worden meerdere vrijwilligers gealarmeerd. Hierdoor wordt de kans vergroot 
dat ook werkelijk één van hen hulp gaat verlenen. Eigenlijk wordt hiermee een beroep 
gedaan op de aloude burenhulp. 
 
Op de website van www.burgerhulpverleninglimburg.nl vindt u meer informatie over het 
project. Voor informatie over de kick-off kunt u contact opnemen met Theo Schrijnemaekers 
van de RAV, telefoonnummer 077-3201347, e-mail bhl@ravlnl.nl. AED locaties kunt u 
doorgeven aan Marjo Janssen, Gemeente Weert telefoonnummer 0495-575481,e-mail 
m.janssen@weert.nl 
 
In onze wijk hangt een AED apparaat bij de Oranjeflat. 2 Bewoners, 3 omwonenden en 13 
medewerkers van het winkelcentrum hebben een cursus reanimatie/AED gevolgd. In 
november van dit jaar krijgen zij weer de verplichte herhalingsles. 
__________________________________________________________________________ 
 

 

Wat is Burgernet? 
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de 
veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De 
centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een 
inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed 
signalement.  
 
Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een 
tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of 
voertuig.  
Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunt u direct 
behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind.  

Laat van je horen met Burgernet! 

Waarom Burgernet? 

Wonen en leven in een veilige omgeving: dat vindt u toch ook belangrijk? De gemeente en 
politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. In uw eigen buurt kunt u zelf ook veel 
doen om uw leefomgeving prettig te houden. Veel mensen doen dit al: door een praatje te 
maken of door de eigen straat schoon te houden. De gemeente en politie werken graag nog 
beter samen met de bewoners. Daarom is er Burgernet. Door uw ogen en oren te gebruiken, 
kunt u direct helpen uw leefomgeving veiliger te maken.  

Wanneer wordt Burgernet ingezet? 

 Bij dringende zaken, waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denkt u hierbij aan: 

 - diefstal of inbraak;  
 - doorrijden na een aanrijding;  
 - tasjesroof;  
 - geweld;  
 - vermiste personen.  

 

 

http://www.burgerhulpverleninglimburg.nl/
mailto:bhl@ravlnl.nl
mailto:m.janssen@weert.nl
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Hoe werkt Burgernet? 

1. De meldkamer van de politie ontvangt een melding. Politie wordt op de melding 
afgestuurd.  

2. Bij een duidelijk signalement schakelt de meldkamer van de politie op hetzelfde 
moment Burgernet in.  

3. De centralist van de meldkamer van de politie geeft een bericht door aan alle 
Burgernetdeelnemers in het gebied van de melding: "Hier volgt een oproep voor 
Burgernet. Wilt u uitkijken naar -duidelijk omschreven persoon of voertuig- en wilt u 
bij het zien van persoon of voertuig gratis terugbellen naar 0800- 0011." De 
deelnemers ontvangen deze oproep als ingesproken bericht op hun (mobiele) 
telefoon of als tekstbericht per SMS.  

4. Aan de hand van de door Burgernetdeelnemer(s) gemelde informatie kan de politie 
het zoekgebied vergroten of verplaatsen.  

5. Het vergroten van het zoekgebied betekent dat de meldkamer van de politie ook 
Burgernetdeelnemers in aangrenzend gebied inschakelt.  

6. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over de 
afloop van de actie.            

__________________________________________________________________________ 
 

Commissie Onderwijs, Sport en Welzijn 
 
Nieuwbouw Nassauhof / de Zevensprong.  
Het laatste nieuws over onze nieuwe school. Nog steeds gaat alles in de bouw van onze nieuwe 
school voorspoedig. Het mestelwerk aan de gevels is grotendeels klaar op het voegen na. Nog 
even dan is het gebouw wind- en waterdicht. Oplevering (met nog een klein voorbehoud) staat nu 
gepland ergens in februari / maart 2012. Dat wil dus ook zeggen dat we in die tijd ook echt gaan 
verhuizen.  

Basisschool Nassauhof en basisschool De Zevensprong gaan dus in de laatste periode van dit 
schooljaar samen in het nieuwe gebouw. We zijn dan tot het einde van dit schooljaar nog steeds 
twee scholen maar wel samen in een gebouw.  

De echte fusie van beide scholen is per 01-08-2012 (hierover volgt natuurlijk nog meer nieuws). 
Dan is er dus ook formeel pas sprake van Brede School Moesel.  

Kinderopvang Humanitas heeft in het nieuwe gebouw een eigen vleugel. Kinderopvang 
Humanitas gaat vanaf de oplevering ook in onze nieuwe school haar aanbod voor 0 tot 4 jarigen 
aanbieden. Natuurlijk krijgt ook de buitenschoolse opvang een plaats in de nieuwe school 
(Opvang die nu op de Zevensprong plaats vindt).  

Direct nadat we het nieuwe gebouw in gebruik hebben genomen wordt begonnen met de sloop 
van het hoofdgebouw van de Nassauhof. Daar wordt dan plaats gemaakt voor een 
warmtepompinstallatie, voor de speelplaats, voor parkeerplaatsen en fietsenstalling. De huidige 
speelplaats (noodvoorziening) blijven we gebruiken tot einde schooljaar.  

Verder wordt nog steeds goed nagedacht over de hele verkeersafhandeling rond de school (en in 
de kiss and ride zone). Hierover is met name ook in de klankbordgroep zeer nadrukkelijk 
gesproken.  

We zien de school elke dag groeien en krijgen er steeds meer zin in!! 
 
Jos Ramakers, directeur 
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Van allerlei 

 
Basisschool De Zevensprong 

 
 
__________________________________________________________________ 

 

UITNODIGING    

 

Informatiemarkt wonen, welzijn en zorg in Weert 
Kom kijken, luisteren en proeven  
 

Datum en tijd : vrijdag 11 november 2011, van 14.00 uur tot 16.30 

Locatie : “de oranjetref” in de oranjeflat Moeselplein 1 Weert  

 

Graag nodigen wij u uit op vrijdag 11 november in “de Oranjetref” in de Oranjeflat te Weert-

Moesel tussen 14.00 uur en 16.30 uur om kennis te maken met nieuwe mogelijkheden op 

het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. 
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Om alvast een tipje van de sluier te lichten hebben wij onder andere een proeverij uit een 

aanbod van de maaltijdvoorziening en kunt u zich laten informeren over diverse soorten hulp 

en dienstverlening binnen de regio Weert. 

 

Ook zal er een deskundige aanwezig zijn van het WMO loket gemeente Weert en een 

deskundige op het gebied van Huishoudelijke ondersteuning bij u thuis. 

 

Er is ruimschoots informatie voorhanden tijdens deze middag, bijvoorbeeld over producten 

uit onze thuiszorgwinkels, dagverzorging, ons lidmaatschap en over de verpleging thuis. 

Deze informatie is van belang om zolang mogelijk thuis te blijven wonen. 

 

Wij hopen u te mogen begroeten op 11 november; u bent van harte welkom! 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens alle deelnemende partijen 

 

Marie-Louise Geelen 

Teamleider Groene Kruis thuiszorg 

 

 
 
TIPLIJN EN E-MAILADRES VOOR (AUTO)BRANDEN WEERT 
 
De politie heeft, in samenwerking met de gemeente Weert, het Openbaar Ministerie en de 
brandweer, een tiplijn en e-mailadres in het leven geroepen. Het publiek kan via deze tiplijn 
en het e-mailadres informatie doorgeven over de reeks (auto)branden die de afgelopen twee 
jaar in de gemeente Weert hebben plaatsgevonden.  
 
Dag en nacht kunnen de burgers in contact komen met het team van de politie door te bellen 
met 0800- 2 552 552. Daarnaast is er de mogelijkheid om te mailen naar 
tipsbranden@limburg-noord.politie.nl. Mochten inwoners van Weert een verdacht 
persoon signaleren bij een brand dan mag er ook gebeld worden naar het alarmnummer 
112. Mensen die informatie hebben, maar dit liever anoniem doorgeven kunnen terecht bij 
Stichting M. (0800-7000).  
 
In totaal hebben er in 2010 en 2011 27 branden plaatsgevonden die tot het huidige 
onderzoek van de politie worden gerekend. Dit waren 25 autobranden, een caravanbrand en 
een woningbrand. De politie onderzoekt de (auto)branden zowel afzonderlijk als in relatie tot 
elkaar. Met de brand bij de woning aan de 's Hertogenradenstraat op 10 april 2011 is de 
grens overschreden. Bij dit incident hadden gewonden of misschien zelfs doden kunnen 
vallen. Daarom is er nu ook de oproep van de politie, maar ook van de gemeente, Openbaar 
Ministerie en brandweer om informatie zeker door te geven over deze (auto)branden.  
 
Geen paniek, wel bezorgdheid 
Volgens burgemeester Wim Dijkstra is Weert niet in paniek. Er is wel bezorgdheid.  
Dijkstra: "Ik deel de bezorgdheid met de burgers. De maat is nu vol. We gaan daarom nog 
intensiever met elkaar samenwerken. En we doen een beroep op u. Vandaar de oproep aan 
alle inwoners van Weert: wees alert en praat, zodat wij sneller verder kunnen komen in dit 
onderzoek." 
 
Beroep op burgers 
Volgens Politiechef Paul Richter van de basiseenheid Weert/Nederweert worden de branden 
in Weert op willekeurige plekken gesticht en ook de tijden van de branden zijn verschillend. 
Ongeveer 10 personen houden zich bij de politie dagelijks bezig met het onderzoek. Dit is 
tijdrovend en ook andere zaken blijven hierdoor liggen. Richter: "Ik doe een beroep op de 

mailto:tipsbranden@limburg-noord.politie.nl
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burgers om informatie door te geven aan de politie, ook bij een heterdaadsituatie kunnen 
inwoners informatie doorgeven via bijvoorbeeld het alarmnummer 112. Omdat bij 
autobranden vaak sporen moeilijk te achterhalen zijn, is het juist erg belangrijk dat getuigen 
zich melden bij de politie."  
 
Straf voor brandstichting 
Persofficier Ineke Meijer van het Openbaar Ministerie deelt mede dat er onder andere een 
geografische analyse van de branden in Weert is gemaakt. Daarnaast legt ze uit wat de 
maximale straf is voor brandstichting. "Wanneer er een gemeen gevaar is voor goederen is 
de maximale straf voor brandstichting 12 jaar. Is er een gemeen gevaar voor personen dan 
kan een straf oplopen tot 15 jaar. Wanneer iemand door een brand komt te overlijden kan er 
zelfs een levenslange gevangenisstraf worden opgelegd. We willen voorkomen dat er 
gewonden of doden vallen, en daarom is het zo belangrijk dat deze zaak wordt opgelost." 
Alert op sporen 
Tot slot het woord aan Eric van Mierlo, Brandweercommandant district Weert.  
"De brandweer is alert bij branden. Ook zorgen wij ervoor dat sporen bij een brand zo min 
mogelijk verdwijnen. Alleen is dit niet altijd te voorkomen. Sluit je auto af, kijk goed waar je 
hem neerzet maar wees vooral alert."  
 
INFORMATIE OVER DE (AUTO)BRANDEN IN WEERT KAN WORDEN DOORGEGEVEN VIA: 

 
Email: tipsbranden@limburg-noord.politie.nl 
Tiplijn autobranden: tel. 0800- 2 552 552 
Heterdaadsituatie: tel. 112 
Anoniem informatie doorgeven: tel. 0800 7000  
 
Personen die verdachte situaties tegenkomen kunnen ook een foto maken en deze sturen 
aan tipsbranden@limburg-noord.politie.nl. Alle informatie is welkom bij de politie. 
__________________________________________________________________________ 

 
Aan de huurders van Wonen Weert 
Als huurder sta je soms machteloos tegenover je verhuurder. Juist als je vragen hebt, of als 
er klachten zijn over je woning, lijk je soms alleen te staan. Dan komt de Stichting 
Huurdersbelangen in beeld.  
Wij zijn een vrijwilligers-organisatie die huurders helpt die er niet uit komen met hun 
verhuurder, in uw geval Wonen Limburg, vestiging Weert. Graag stellen wij ons aan u voor. 
 
Belangenbehartiging voor alle huurders 
De Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg (SHML) behartigt de belangen van alle 
huurders. Wonen Limburg, vestiging Weert moet volgens de Wet overleg met ons plegen en 
ons betrekken bij en informeren over beleid. Zo hebben wij onder meer inspraak op het 
huurprijsbeleid, onderhoud, renovatie en nieuwbouw, zelf aangebrachte verbeteringen, koop, 
verkoop en sloop, servicepakketten, servicekosten en inspraak van huurders. Om dit goed te 
kunnen doen, hebben wij veel contact met huurders. Wij ondersteunen ook 
bewonerscommissies in buurten en appartementencomplexen. 
 
Advies nodig? 
Als uw vragen niet worden beantwoord en/of als uw klachten over de woning niet worden 
verholpen door uw verhuurder, kunt u met ons contact opnemen voor advies. Onze 
dienstverlening is gratis. Als wij u niet kunnen helpen, zullen wij u doorverwijzen. 
 
Hoe kunt u ons bereiken? 
Van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur houden wij spreekuur op de 
Johanna van Meursstraat 6 in de wijk De Biest. Buiten deze uren kunt u een e-mailbericht 
sturen op info@huurdersbelangen.info of een boodschap achterlaten op het 
antwoordapparaat. Telefoonnummer 543858. 
Daarnaast kunt u terecht op onze website www.huurdersbelangen.info  

mailto:tipsbranden@limburg-noord.politie.nl
mailto:tipsbranden@limburg-noord.politie.nl


11 
 

Bericht van de KBO Weert-Zuid 
Vanuit de KBO afdeling Weert Zuid nodigen wij u uit om naar de door 
ons georganiseerde dansavond te komen. Deze wordt gehouden op zaterdag 
12 november van 20.00 tot 23.30 uur in de Oranjetref. De muziek is van Johan Smit 
die gezellige en leuke dansmuziek speelt. De entreeprijs bedraagt € 2,50.  
 
Bestuur afdeling KBO Weert Zuid. 
__________________________________________________________________________ 

 
Nieuwkomers 
De commissie nieuwkomers houdt zich bezig met het welkom heten van alle nieuwe 
bewoners in de wijk Moesel en informeert hen 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.  
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 26 oktober Halloweenfeest in het buurthuis van 14.00 tot 16.00 uur 

Vrijdag 11 november Informatiemarkt in de Oranjetref van 14.00 tot 16.30 uur 

Zaterdag 12 november Dansavond in de Oranjetref van 20.00 tot 23.30 uur 

Woensdag  30 november Sinterklaasfeest in het buurthuis van 14.00 tot 16.00 uur 

 
 

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


