Leefbaarheidagenda 2013
Moesel
De wijk Moesel

Moesel is een wijk ten zuiden van het
centrum van Weert. De wijk ligt samen
met de wijken Keent en Graswinkel
tussen het spoor en de Ringbaan - Zuid
en Ringbaan - West.
Moesel heeft een totale oppervlakte van
497 hectare met 4015 inwoners en 1726
woningen. De wijk ligt op loopafstand
van het station en de binnenstad van
Weert.
In de wijk Moesel ligt o.a. het
Buurtcentrum Moesel, de Oranjeflat,
kerk De Verrezen Christus, de
Moeselkapel, winkelcentrum Oranjeplein
(met o.a. 2 pinautomaten, apotheek,
frituur, Chinees restaurant, drankwinkel,
de Primera en een DA-winkel), de
gloednieuwe Brede School Moesel,
school voor speciaal onderwijs Het Palet,
Gilde opleidingen, een sportzaal met
(sport) café De Microbar, aantrekkelijke
speelvoorzieningen, buitenjop en Njoy,
(binnenjop voor kinderen tot 12 jaar).
Moesel is een vriendelijke wijk met veel
sociale contacten. De wijk kenmerkt
zich door een ruime opzet en veel
bebouwingen uit de jaren 70 en 80.
Hebt u ideeën om uw leefomgeving te
verbeteren, stuur dan een bericht via
www.wijkraadmoesel.nl of mail naar de
wijkraad, info@wijkraadmoesel.nl.
info@mijnstraatjouwstraat.nl
www.mijnstraatjouwstraat.nl

Mijn straat is jouw straat.
De straat waarin ik met iedereen praat.
Met iedereen speel, zing en lach.
Niet alleen vandaag, maar elke dag.
De wijkraad en de partners werken
samen aan dit doel.

STICHTING
WIJKRAAD
MOESEL
WIJK- & DORPSRADEN

Samenwerken in wijk en dorp!

Leefbaarheidagenda 2013
Sinds 2010 wordt voor elke wijk en elk dorp in Weert een leefbaarheidagenda gemaakt.
Wijkraad Moesel bepaalt samen met de bewoners welke thema’s op de agenda komen te
staan. Hierop staan een aantal thema’s met activiteiten die binnen twee jaar kunnen worden
uitgevoerd. Alle activiteiten dienen om de wijk schoner, beter, veiliger of gezelliger te
maken. Voor 2013 heeft wijkraad Moesel weer een agenda samengesteld. Deze activiteiten
hebben allemaal te maken met de leefbaarheidonderwerpen schoon, heel, veiligheid
(verkeer en sociaal) en ontmoeting.

Leefbaarheidthema’s voor Moesel in 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ontmoeting: Carnaval, KiVaKeMo, 4x Straatfeesten,
Ontmoeting: Buitenspeeldag 12 juni,
Ontmoeting: Jeu de boulesbaan aanleggen naast Microbar aan de Nassaulaan,
Veiligheid/ontmoeting: Herhalingslessen reanimatie en AED (bij de Oranjeflat),
Schoon: Aanplanting en onderhoud bloembakken bij het winkelcentrum Moesel,
Ontmoeting: Activiteitenuitbreiding bij Scouting Keent - Moesel.

In de wijk vinden verschillende activiteiten plaats die bijdragen aan ontmoeting. Om te
zorgen dat deze activiteiten ook in de toekomst kunnen blijven plaatsvinden zijn deze
opgenomen op deze leefbaarheidagenda, met een financiële bijdrage uit het project
MijnStraatJouwStraat. Wat gaan wij doen in 2013?

1. Ontmoeting: Carnaval, KiVaKeMo, 4x Straatfeesten

A) Carnaval V.V. De Vêrkusköp
Dankzij de vele vrijwilligers is het voor de Vastelaovundjvereiniging van Weert-Zuid ieder jaar weer mogelijk om
een groot aantal activiteiten te organiseren, zoals 3 boonte
aovundje en een wichterboontemiddig, muziekavond “Kuit
op Zuid” en natuurlijk de optocht. De optocht is één van
de activiteiten welke VV de Vêrkusköp organiseert om de
Carnaval in genoemde wijken te promoten.
B) Vier straatfeesten
In de wijk Moesel is behoefte aan een aantal straatfeesten. In
2012 waren er 3 feesten en wij hebben al 4 aanvragen voor 2013.
C) Kindervakantiewerk KiVaKeMo
Stichting KiVaKeMo staat voor Kinder Vakantiewerk KeentMoesel en heeft al jarenlang als doel kinderen gedurende vijf
dagen in de zomervakantie een plezierige en interessante
manier van vrijetijdsbesteding te bezorgen.

2. Ontmoeting: Buitenspeeldag

De Buitenspeeldag is een landelijke actie die beoogt
verkeersdeelnemers meer bewust te maken van spelende
kinderen. Voor ons is dit tevens een mogelijkheid om
kinderen met een verschillende culturele achtergrond
samen te laten spelen. De Buitenspeeldag vindt dit jaar
plaats op 12 juni op de J.W. Frisolaan en wordt door de
wijkraad samen met vrijwilligers georganiseerd. De belangstelling is ieder jaar weer groot met circa 350 aanwezigen.

3. Ontmoeting: Jeu de Boulesbaan aanleggen naast
Microbar aan de Nassaulaan

Regelmatig informeren inwoners uit Moesel (en Keent) en omwonenden van de Microbar
naar de mogelijkheden om een jeu de boulesbaan aan te leggen op de groenstrook ter
hoogte van “De Stegel”. Er blijkt veel behoefte te zijn aan deze sociale ontmoetingsfunctie.
Doel: het onderhouden van contacten, het actief en fysiek bezig zijn en natuurlijk is de
gezelligheid ook heel belangrijk. Uit een grootschalig landelijk onderzoek is gebleken dat in
Weert een bovengemiddeld aantal mensen zich eenzaam voelt. Een voorziening als een jeu
de boulesbaan biedt de mogelijkheid eenzaamheid terug te dringen. De aanleg van de jeu
de boules baan staat daarom op de leefbaarheidagenda.

4. Veiligheid/ontmoeting: Herhalingslessen reanimatie en
AED (bij de Oranjeflat)

Reanimatie/AED
De wijkraad zorgde er voor dat een twintigtal inwoners van Moesel een cursus konden
volgen om te leren reanimeren en het AED - apparaat te bedienen. Deze trouwe cursisten
hebben inmiddels de 3e herhaling gehad. Om het certificaat te kunnen behouden,is het
verplicht om 1 keer per jaar deze herhalingscursus te volgen. Het is fijn dat er in de
omgeving van deze AED zoveel mensen bereid zijn, om in geval van nood, hulp te willen
bieden. De deelnemers zijn bewoners van de flat, medewerkers van het winkelcentrum en
enkele omwonenden. Voor meer informatie kijk op www.burgerhulpverleninglimburg.nl.

5. Schoon: Aanplanting en onderhoud plantenbakken bij het
winkelcentrum Moesel

De plantenbakken staan inmiddels 2 jaar op deze locatie en de reacties van de bewoners in
de directe omgeving en de bezoekers van het winkelcentrum zijn positief. Aanplanting en
onderhoud van deze plantenbakken zijn 2 keer per jaar nodig: één keer in het voorjaar en
één keer in de winter.

6. Ontmoeting: Activiteitenuitbreiding bij Scouting Keent / Moesel

Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve
en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren
samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen. Ze krijgen hierdoor de ruimte
om te ontdekken en te leren. Zij houden graag het spelmateriaal up to date.
Dit seizoen gaan zij twee zaken
realiseren:
1) Vervangen van onbruikbaar sjorhout
waar houtworm in zit.
2) De komst van glasvezel maakt
het mogelijk optimaal in te spelen
op moderne spelmogelijkheden. Er
wordt een serverkast geïnstalleerd in
de blokhut. Daardoor kunnen digitale
spelmogelijkheden toegevoegd worden
aan het bestaande aanbod of nieuwe
activiteiten verzonnen worden.

