Burgemeester Weert
Vandaag krijgt u de mogelijkheid om één dag de activiteiten van de burgemeester over te nemen. U
krijgt deze dag de mogelijkheid om één verandering per direct door te voeren.

1. Wat zou u het eerst aanpakken/verbeteren?




























A. Ik zou het geld, dat de gemeente krijgt voor de mantelzorgers niet in de gemeentezak laten
vallen maar, net als vroeger, het mantelzorgcompliment individueel uitbetalen.Maar ja, daar gaat
de burgemeester niet over. Dan maar.....
b.Ik zou alle onwillige immigranten met de bus naar Den Haag brengen.
Aandacht voor het gedrag van de jeugd in het verkeer met telefoon zonder licht en met 4
personen naast elkaar fietsend.
Aanleg tweede stationstunnel tussen Driesveldlaan richting St. Jozeflaan en huidige tunnel fiets
en voetgangerstunnel van maken.
Aanpak van Centrum management moet op tactisch niveau anders
Algehele snelheid op de singels verlagen naar 30 km.
All American Day terug in de binnenstad
Alle azcers weg
Alle bedrijfsauto uit de woonwijken verwijderen , met name busjes en trucks een parkeerverbod
geven.
Als de burgemeester doorgaat met alles harder en sneller aan te pakken is er niemand die ook
maar voor een dag zijn plaats in hoeft te nemen
Als hoofd van de politie zou ik meer inzetten op verkeersveiligheid en de ergenissen die daarbij
horen aanpakken. Ik denk hierbij aan fietsen zonder licht en automobilisten die nergens richting
aangeven.
Ambtelijke procedures afschaffen of verkorten. Alle overlegmomenten op het stadhuis tegen het
licht houden en 30 % afschaffen!
Ambtenaren opvoeden dat ze niet zo uit de hoogte overkomen.ze zijn er voor de burger.
Ambtenarenapparaat grondig doorlichten op kennis, kunde, efficiency en mate van
verantwoordelijkheidsgevoel. Daar waar nodig sterk ingrijpen om de huidige wanorde aan te
pakken.
Andere ambtenaren op verkeer en projectontwikkeling aannemen
Asielzoekers centrum zo snel mogelijk sluiten. Meer betaalde jobs voor mensen met een
handicap.
Asielzoekerscentrum sluiten
Azc
AZC
AZC per direct sluiten
AZC per direct sluiten. Het station weer fatsoenlijk bereikbaar maken. Parkeren gratis maken om
de mensen niet te straffen voor het fysiek bezoeken van een winkel (en dus nieuw leven inblazen
in de binnenstad)
Azc sluiten
AZC sluiten (2x)
AZC sluiting versnellen (niet 5 jaar maar eerder dicht)
Beboeten van a sociale personen die overal van alles neergooien en troep bij afvalcontainers
plaatsen.
Beheer openbare ruimte, mn buitengebied, weer in eigen beheer nemen.
Beleidsplannen van jaren geleden toetsen of ze nog relevant zijn. Plannen Coeur bleu,
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stationsstraat door verandering in retail totaal niet meer relevant en wel uitgevoerd
Besluiten nemen op redelijke termijn doorvoeren.
Beter beheer financiën. Doe net of het je eigen portemonnee is
Bijstandtrekkers verplicht onderhoud laten uitvoeren in de gehele gemeente. Bladruimen,
perken bij houden, parken schoon houden. Prikken, noem maar op.
Zo niet dan de bijstand in trekken.
Binnen de veiligheidsregio een optimaal gecontroleerde financiële begroting en afsluiting
presenteren voor 2017
Binnenstad leefbaarder te maken
Binnenstad sfeervoller en aantrekkelijker maken.
Binnenstad Weert aantrekkelijker maken.
Boshoven
Burgerparticipatie meer en oprecht waarderen. Mee doen met een activiteit. Voelen wat er in de
wijken gebeurd.
Communicatie met en intern de gemeente
Controle van controle en onderhoud van voetpaden. Voorbeeld: losliggende tegels door wortels
zeer erg op Maesenburg. (sneeuw wegschuiven is gewoon onmogelijk).
Controleren op telefoongebruik tijdens autorijden. Maar ook op de fiets.
Criminele asielzoekers direct het land uit
Criminelen harder aanpakken
Dat evenementen organiseren in Weert makkelijker zou gaan. Los van de regeltjes moet je in
Weert ook nog met de ambtenaren dealen! En die denken dat ze 'God' zijn.
De 'Roos' zoals het was, ook de naam behouden!
Elkaar tegenkomen en niet in diverse hokken verstopt worden!
Slechtste ontmoetingsruimte voor de binnenstad.
De 'Roos' dus terug.
De aantrekkelijkheid van de binnenstad
De ambtenaren doordringen van het belang van en het recht van de burgers op een klantgerichte
organisatie
De asielzoekers die zich niet aanpassen aan de stad en ons land: uit ons land zetten.
De aso vluchtelingen per direct wegsturen.
De binnenstad gezelliger
De communicatie met de eigen inwoners en niet meer uit eigenbelang via landelijke media de
mediageile burgemeester uithangen.
De criminelen vandaag nog het land uitzetten. Azc sluiten en zorgen voor dakloze opvang in de
winter.Veel meer controle op snelheid van alle voertuigen ook scootmobielen. in de munt.
De drank en drugs criminaliteit
De Dries rechtdoor trekken onder de spoortunnel door en aan laten sluiten op de Driesveldlaan.
De tunnel zoals die er nu is alleen voor voetgangers en fietsers maken. Als je dan toch daar bezig
bent zou ik de bushaltes verplaatsen naar de achterkant (Julianalaan). Ik vind overigens dat wij
een prima burgemeester hebben en dat de gemiddelde Weertenaar graag zeurt over dingen die
niet altijd helemaal goed (zijn) gegaan. Snap ik, maar er gebeuren ook heel veel goede dingen in
Weert.
De leegstand in de binnenstad. Proberen om de binnenstad onderscheidend te positioneren
De noordafrikaanse 'asiel'zoekers uitzetten!
De Oelemarkt
De raad erop wijzen meer naar de burgers te luisteren en initiatieven en ideeën serieus te nemen
De sluiting van de dependance in Stramproy terugdraaien en heel snel openhouden.
De stadssfeer
De veiligheid op de Maaseikerweg en bij het station.
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Duidelijke toekomst visie voor Weert ontwikkelen, vooral DOEN en niet alleen maar praten.
Zorgen dat vooral de Raad van Weert op een lijn komt te zitten.
Een burgemeester heeft helaas geen mogelijkheid om veranderingen door te voeren, dit is een
bevoegdheid van het college/raad.
Een echt vrijwilligersbeleid onwikkelen. Nu heeft Weert vaak geen respect voor vrijwilligers
Een geschoren burgemeester, meet op social media
Een limiet stellen aan de maximale huurprijs van commerciële panden in de binnenstad zodat er
weer winkeliers naar Weert komen en we weer een mooie gezonde binnenstad krijgen.
Een voorstel bij de Raad indienen om een verkeersveiligheid audit te houden met name m.b.t.
plekken waar veel verkeersongevallen hebben plaatsgevonden.
Eerder aktie nemen bij overlast.
Meer blauw op straat.
Elke maand brengen 16 ambtenaren 1 halve dag per maand door in een van de 16 dorpen en
wijken in Weert en maken een verslagje van max 300 woorden wat is opgevallen én één
verbeterpunt voor dat dorp of wijk. per maand rouleren.
Ergernis nr 1.Overlast hondenpoep. Constant opletten waar je loopt. Sinds er geen hondentoilets
meer zijn, zijn ook de vuilnisbakken ook bijna leeg.Kontrole nihil.
Fatsoenlijke winkelstad maken en gratis parkeren
meer AED op meer plaatsen
Fietsen stalling Station
Fietsers mogen niet meer telefoon gebruiken onder fietsen.
Geen reizen naar China en gelijksoortige activiteiten. Vind ik geen taak van bestuur van
gemeente
Geen verandering nodig,de burgemeester doet het steeds beter.
Geheel Weert binnen de randwegen, 30 km zone en ouderenbeleid introduceren
Gelukzoekers terug sturen
Gratis parkeren voor de gehele stad.
Groenonderhoud
Groenvoorziening handhaven
HANDHAVEN
Hele goede afspraken met AZC maken en met COA!Er is teveel wat fout gaat .Ook al die auto's
die daar parkeren meteen zgn .korte termijn nummerbord .Belachelijk!
Het bosje van Moesel tussen de Dillenburg en de Oude Akkerstr aanpakken en een zinnige
bestemming aan geven,wat vanaf 1970 van kracht is en het niet een vuilnisbelt laten worden
!!!!!!!
Het conservatieve beleid aanpakken
Het makkelijker maken voor ondernemers en burgers bepaalde zaken aan te vragen. Minder
rompslomp rondom aanvragen.
Het vastgoedkartel Spitters aanpakken en betaalbare huren creëren voor ondernemers in de
binnenstad.
Het volledig gescheiden middelbare schoolonderwijs in Weert ongedaan maken. Hiermee bedoel
ik de volledige splitsing van VWO en HAVO/MAVO en het feit dat er geen gemengde brugklassen
meer zijn. Volgens mij valt het trouwens niet onder de portefeuille van de burgemeester.............
Huurders die al jarenlang ernstige overlast voor hun buren bezorgen het huis uitzetten.
Ik heb op dit moment geen idee! Het zou iets worden om de stad aantrekkelijker te maken zodat
er meer winkelend publiek komt! Een eyecatcher....
Ik vind dat er meer geld mag naar zaken voor de burger, zoals meer groenonderhoud, trottoir
renovatie en minder geld uitgeven aan prestige objecten , die toch vaak mislukken
Ik zou bij de verkoop van vuurwerk een opruimings- bijdrage vragen.Hiermee zou je mensen
tegen betaling de rommel kunnen laten opruimen
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Ik zou de procedure bij de Wmo versnellen. Als je als zieke, gehnadicapte of oudere een
voorziening uit de Wmo nodig hebt duurt het veel te lang voordat er een beslissin g volgt.
Ik zou de wateroverlast in de Mariénhagelaan meteen aanpakken
Ik zou eerlijk zijn over de situatie rond de asielzoekers en niet allerleiberichten de wereld
insturen die niet waar zijn. Zoals dat er 26 mensen op het vliegtuig gezet worden ald je weet dat
er al de helft van deze mensen elders onderdak heeft gevonden
Ik zou eerst diegene ontslaan die over het groen beleid gaat. Zeker wat betreft het bos-gebied.
Een groot drama wat er gebeurt is rond de Houtelingsweg. Het mooiste stukje bos van heel
Weert compleet vernield.
Ik zou het fiets probleem direct aanpakken rond het station.Alle fietsen die niet in het rek staan
op laten halenen naar de gemeente werf brengen,eigenaar kan dan daar zijn of haar fiets
ophalen tegen betaling,misschien lere ze hiervan
Ik zou het gemeente personeel eens aanspreken over hun negatieve/slome houding en hun
belabberde inzet !
Ik zou het parkeergeld afschaffen om weert op winkelgebied te kunnen laten concurreren met de
omliggende steden Roermond en Eindhoven. Als het zo doorgaat kunnen alle winkels in Weert
sluiten!
Ik zou met hem gaan kijken naar de snoeiachterstand van bomen in het park Hogerweide
Ik zou mijn personeel eerlijk en consequent naar burgers toe zou zijn om hun diensten te
verbeteren. Ook zou ik mensen in de bijstand geen vrijwilligerswerk laten doen maar een echte
baan zoeken!
Ik zou per direct de uitkering regels versoepelen zoals 100 euro vrij besteedbaar bedrag. dit houd
in dat men tot 100 euro bij mogen verdienen zonder dat er daar iets van gezegd word.
In Altweerterheide en bord plaatsen richting Budel
In een dag kun je natuurlijk niet veel bereiken maar ik
zou proberen contacten te leggen met grote winkelketens ( Galerie Inno, H & M, Zara bijv)
om zich te vestigen in Weert
Inzetten om ontmoeting tussen alle Weertenaren.
Leegstand binnenstad
Leegstand En aantrekkelijke binnenstad
Losse tegels van de trottoirs .Parkeren op trottoirs auto's staan te ver op het trottoir kan met
rolstoel er niet langs .Verkeerslichten bij Graafschap Hornelaan laten werken zeker in het
spitsuur .
Maaseikerweg aanpakken
Maatregelen om binnenstad te upgraden
Meer aktief blauw op straat, ook s'nachts
minder geld naar Veldeke, dialekt op plaatsnaamborden afschaffen, te duur
Meer betrokkenheid met burgers en gelijkwaardig
Meer continu cameratoezicht
Meer dagelijkse dingen voor de burger doen, zoals hondenpoep ruimen en minder prestige
projecten
Meer echte Weerter bedrijven betrekken bij woning/utiliteitsbouw en wegenbouw.
Meer goedkope woningen voor jongeren
Meer groen in de binnenstad
Meer interactie met de burgers. Meer zeggenschap voor de burgers.
Meer invalidenparkeerplaatsen in de binnenstad en controleren of de mensen die daar parkeren
dit wel rechtmatig doen.
Meer oog voor de werkmensen in de buiten dienst
Meer politie in wijken
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Meer ruimte op geschikte kavels voor nulenergiewoningen eigenbouw. Vrije blik op het zuiden,
geen absurd grote, te dure kavels, geen onzinregeltjes betreffende welstand/wijkuitstraling
(oubollig wonen)
Met zakelijke verhuurders om tafel om plannen te maken om leegstand in centrum terug te
dringen. Lage huur afdwingen die naderhand gecompenseerd kan worden bij hogere
omzet/opbrengst. Zo kunnen startende ondernemers ook beginnen toont het centrum gevuld.
Mijn ambtenaren grondig gaan screenen en zonodig ontslaan. De vriendjes politiek moet uit het
stadhuis.
Minder ambtelijke negatieve bemoeienis met initiatieven van burger en bedrijfsleven.
Minder media aandacht voor hemzelf en meer aandacht voor de gewone burger
Minder prestige projecten en meer voor de burger
Mogelijkheid om op een apart vak te kunnen fietsen buiten de spits uren op de promenades
Muziekkiosk op nieuwe markt zetten
Nog hardere aanpak van AZC raddraaiers
Onder 1 en 2 genoemde punten; (verkeers)veiligheid
Ondernemersklimaat verbeteren
Onkundige ambtenaren per direct ontslaan en vervangen door werkeloze jeugd uit Weert.
Alle ambtenaren van Weert verplichten om in Weert te wonen.
Onveiligheid binnenstad in de avonduren. Schorem.
Fietsen en scooters overdag op de promenades.
Zonder licht fietsen.
Op het stationsplein 1 richtingsverkeer maken voor motorvoertuigen.
Optreden tege fietsen op promenades en stoep singels
Overweerstraat snelheids beperkte middelen plaatsen
Parkeerkosten van €0,25 per transactie afschaffen. Het weerhoudt mensen om naar de
binnenstad te komen. Principiële kwestie of parkeren met oude Weerterlandpas weer invoeren
zodat er geen extra kosten bijkomen.
Parkeervergunningen gratis maken voor bewoners, wij hebben niet gevraagd om een
vergunningszone!
Per direkt de houthandel op de Biest verplaatsen naar industrieterrein
Poort van Limburg openen
Prioriteiten lijst nakijken en hier ook de burgers buiten de binnenstad in betrekken
Problemen bij t station oplossen door met de bewoners en reizigers om tafel te gaan zitten.
Rommel op straat
Rommelige bijna onoverzichtelijke Stationsplein
Scheren
Schrappen van overbodige regels
Situatie AZC. Onveilig en onverantwoord.
Sporten voor iedereen, ook minder draakkrachtigen
Stad levendig maken door concentreren van winkels
Station
Stationsplein; T splitsing bij tunnel
Stationsplein (2x)
Stationsplein eenrichtingsverkeer maken
Stationsplein gebruikersvriendelijker maken voor alle verkeer.
Stationsplein is een grote chaos, geen andere woorden voor. Ruimte voor te parkeren is ZEER
slecht over nagedacht. Hier waren meerdere en betere mogelijkheden voor te realiseren
geweest. Plein, zou ondanks alles, weer helemaal heringericht dienen te worden. Zoals het nu is,
is het een grote schande voor Weert!!!
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Stationsplein veilig inrichten
Stationsplein, niet zozeer omdat de nieuwe situatie zo slecht is, maar omdat niemand zich hier
aan de regels houdt en daardoor ontstaat er een gevaarlijke situatie
Stationsplein.
Stoppen betaald parkeren, gebieden in centrum met 2 uur gratis parkeren met kaart
T-splising Beatrixlaan/ Maaseikerweg middengeleider verwijderen.
Ten eerste zou ik willen weten wat deze man uitvoert.
Daarna zou ik de boel aanpakken,wat hij laat liggen.
Toegankelijkheid van WC op station Weert na 19.00 u 's
avonds
Trottoir voor voetgangers naar de maaseikerweg en een veiligere oversteek voor fietsers en
voetgangers op de zelfde maaseikerweg
Tweede parkeervergunning, voor mijn gezin, in zone 3, zodat mijn kinderen met de kleinkinderen
dagelijks kunnen komen als ze willen.Nu moeten ze elke keer krassen, en dat wordt een dure
bezigheid.
Uitkering controle
Veel aandacht besteden aan de lege panden in de binnenstad. Creatieve oplossingen hiervoor
bedenken
Veiligheid fietsers / voetgangers van en naar centrum ( suffolkweg, stadsbrug en station
Verkeerssituatie station
Verkeerssituatie.
Via navigatiesysteembouwers vrachtwagen routeren over het rinbaanstelsel ipv over de
singels/Maaspoort/Driesveldlaan/ naar de Rinbaan
Verkoop/koop/Verplaatsen houthandel Scheymans op de Biest
Verlichting op fietspaden.
Verminderen van de vele vele regeltjes. Ben flexibel, meedenkend en aimabel.
Echte veranderingen kan ik niet benoemen, onze burgemeester doet het goed.
Voor fietsers de afslag vanuit de Kasteelsingel over de brug naar boshoven.
En fietsen op promenade beter handhaven
Voor mijn zoon (28 jaar) voor een goedkope woning zorgen.
Klinkt egoïstisch, maar op den duur zijn er vast meer jongeren mee geholpen.
Voorrang voetgangers duidelijker aangeven
Vrachtverkeer en busverkeer verbieden op het Stationsplein
Wat beter naar de mensen luisteren, en zorgen dat de jeugd en starters uit weert betaalbaar iets
kunnen huren.
Met voorrang op azielzoekers.
Weert (binnenstad) beter profileren naar de buitenwereld. Sfeer creëren van een groot dorp, in
plaats van spiegelen aan Roermond. Sowieso pleinen in de binnenstad aantrekkelijker maken.
Weert moet het hebben van de natuur en toerisme. Ik zou de fietsroutes uitbreiden en
onderhouden en wandelroutes leggen met een grotere variatie.
Weert schoner maken. In en om Weert is het een grote vuilnisbelt. Veel plastic en blikjes waar je
maar kijkt.
Weert weer echt op de kaart zetten!! nieuwe activiteiten en niet blijven hangen in het oude
vertrouwde.
Het is bijna te laat!
Zie bovenstaand probleem
Zie mijn antwoorden vraag 2
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Zijn daadkracht is niet in overeenstemming met de rechtsregels, en daarmee geeft hij een slecht
voorbeeld: de overheid die de regels zelf met voeten treedt omdat die blijkbaar niet goed
uitkomen, is ronduit slecht bezig. De burgemeester is daar de exponent van. Dat is echt
betreurenswaardig: hoe kun je verwachten dat de burgers zich dan zelf aan de regels houden?
Zorg. Meer aandacht (geld) voor de ouderen in verzorgingshuis/ dagopvang
Zorgen dat Weert weer schoon wordt en dat er weer rommel wordt opgeruimd.

2. Wie zou u extra in het zonnetje zetten om zijn/haar verdiensten richting de
gemeente Weert?

































1) Wethouder Gabriëls: kan niet genoeg geprezen worden voor zijn brede inzet, zeker t.o.v.
minderheden.
2) Burgemeester Heymans: idem, altijd empatisch handelend, veel mededogen, bepaald géén
bureaucratische angsthaas!!!
Al die mensen die zich inzetten voor alles en iedereen
Alle belangeloze vrijwiligers
Alle buschauffers
Alle hulpverleners
Alle mantelzorgers
Alle mantelzorgers en vrijwilligers bij zorginstellingen
en de hospice
Alle mensen die vrijwilligerswerk doen.
Alle onbaatzuchtige vrijwilligers
Alle ondernemers van een eigen winkel
Alle vrijwilegers
Alle vrijwilligers
Alle vrijwilligers die onbetaald en belangeloos diensten verlenen aan stichtingen en verenigingen.
Alle vrijwilligers in de zorg
Alle vrijwilligers want zonder die kan BV Nederland niet meer functioneren.
Alle vrijwilligers, die onzichtbaar veel werk verrichten!
Alle vrijwilligers. (2x)
Alle wijkraden.
Anja Akkermans (NMC) omdat ze zich voor 200% inzet om het NMC op de kaart te krijgen
Anja van Mierlo van der Heijden.
Voor het inrichten van het Sinterklaashuis
Brandweer en politie!
Burgemeester Heijmans
Burgemeester Jos Heijmans
Burgemeester zijn omgang met het aziel beleid
Buurtver Leuken
Conny Beenders (2x)
Conny Beenders van Dooren. Een vrouw met het hart op de goede plaats.
Cor Gerits voor al zijn jaren inzet voor de vastelaovundj in Weert, eerst bij de flabbusse en later
bij de Schäöpkes. Nu hij gepensioneerd is doet hij vrijwilligers werk op de lagere school, in de
pauzes let hij op de kinderen. En hij werkt als vrijwilliger voor de ouderen in Weert.
Dat ligt er maar helemaal aan in welke richting dat u hier zoekt.
De burgemeester (2x)
De burgemeester (asielbeleid)

7










































De burgemeester als hij werkelijk doet wat hij zegt hij durft dan ook zijn nek uit te steken waar
de Weerter bevolking bang voor was het tuig wat mee kwam met de zgn asielzoekers. Maar ook
luisteren naar de Weerter bevolking
De burgemeester een dik vet complimentje geven
Hoe hij het aangepakt heeft met de asielzoekers heeft aangepakt
De burgemeester voor het aanpakken van de kansloze en criminele asielzoekers.
De burgemeester zelf (2x)
De burgemeester zelf betreffende het AZC beleid
De burgemeester zelf.
De burgemeester, hij doet het zeer goed.
De burgemeester!
De burgemesster vanwege zijn optreden tegen de criminele asielzoekers
De hulpdiensten.
De mantelverzorgers
De medewerkers van het AZC, vooral die met de jongeren daar bezig zijn
De mensen die bij het Coa WERKEN. Dus niet de vrijwilligers maar de mensen die hun uiterste
best doen om alles voor iedereen en ook voor de gemeente zo goed mogelijk te regelen.
De mensen die zorgen dat als het glad is als eerste de straat op moeten voor de gladheids
bestrijding
De mensen van 112 werkende te Weert
De OZB-betalers
De politie
De verkeersbrigadier bij de Lidl
De vrijwilligers bij de verenigingen die met jeugd werken
Dhr. Bart Maes
Dhr.Smeets Dillenburg 1 voor het opruimen van het zwerfvuil etc op de Dillenburg dit na zijn
vaste baan als schilder.
Die mw op de randweg die verkeer regelt voor schoolgaande jeugd in weer en wind.
Die persoon is tijdens de nieuwjaarsreceptie al in het zonnetje gezet.
Doen we al
Dorpsraad Stramproy
Een jonge burger die blij is in Weert te wonen.
Eens een keer niet iemand van de familie Hendrix die nota bene niet uit Weert komen! Ik zou Eric
Mertens voordragen als meest enthousiaste Weerternaar.
Els Eshman voor haar vele vrijwilligerswerk voor alle ouderen in Weert
Er zijn zoveel Weertenaren die goed doen....
Fanina Kadra, Geert Gabriels en Thera Hurkmans van puntwelzijn want zij komt op voor mensen
met een minima
Frank Caris.
Frans van Eersel die veel voor elkaar weet te krijgen in Weert.
Geen
Geen specifieke vrijwilliger. Als ik de motivatie en inzet van de vrijwilligers in het ziekenhuis zie
ben ik onder de indruk. Vrijwilligers doen in anonimiteit heel goed werk!
Geert Gabriels ik vindt dat hij zijn werk erg goed doet
Geert gabriels
Geert Gabriels
Geert Gabriels voor het beleid duurzaamheid en zijn inzet.
Geert Gabriels, altijd positief zich inzettend voor deze gemeente.
Gerard Lenders
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Hard werkende mensen
Harrie Coolen ex-wethouder
Henk Heesakkers
Hiervoor zou ook een organisatie of vereniging voor in aanmerking moeten kunnen komen zoals
bijv. Het Toon Hermanshuis of de Zonnebloem of Zij-actief of het Weerter Missie Thuisfront e.d.
Hij of zij die vaak meer energie geven dan degene die in het nieuws komen. Marian Westheim
was zo iemand.... maar ze worden zeldzaam
Hulpverleners
Ibrahim Doslu, omdat hij best wel betrokken is.
Iemand die vanuit de waarheid originele ideeën heeft om problemen aan te pakken die
doeltreffend zijn, en daadkrachtig is. Vanuit zijn/haar hart en overtuiging en dus niet om zijn
eigen ego.
Ik zou de burgemeester in het zonnetje zetten.
Jeroen Goubet omdat hij een van de weinige raadsleden is die zijn nek uit durft te steken op bv
Weert de Gekste.
John van Cauteren (onvermoeibare conservator van bet gemeentemuseum en organisator achter
het Weerter Operettenkoor)
John van Heel van Vitae vanwege zijn inzet voor een gezonder Weert
Jos Heijmans als hij voet bij stuk houd en e stad veiliger probeert te houden en te maken.
Jos Scheenen
Juf Tiny van de montessorischool
Leon bouwels
Lokale ondernemers!
Mantelzorger
Mantelzorgers (3x)
Mantelzorgers en vrijwilligers vooral in de zorg
Mark Bouwmans
Marlie gruijthuijsen voor organisatie sinterklaashuis, Jan Duppen voor bestuur winkeliers
binnenstad
Mathilde Dominikowski
Mensen die wat voor een andere doen.
Mevrouw v Aggel
Mies van der Loo en Conny Beenders
Mijn vrouw Conny Beenders- van Dooren. Zij is raadslid voor DUS Weert en zet zich echt in voor
de inwoners.
Momenteel de burgemeester ivm aanpak asielprobleem
Niemand
Niemand, ieder doet wat in haar macht is en heeft zijn eigen kwaliteiten. Dus iedereen die zich
inzet op wat voor manier dan ook.
Niemand, volgens mij niet echt aan de orde
Niemand.
Waarom zou iemand in het zonnetje gezet moeten worden. Iedereen wordt betaald voor zijn of
haar functie.
Dat is in het bedrijfsleven ook zo
Niemand. (2x)
Nu toch echt de burgemeester. Hij komt wel op voor zijn gemeente.
Onze burgemeester want die durft wel zijn nek uit te steken,hij neemt het wel op voor zijn
inwoners
Op dit moment niemand
9

































Optreden van de burgemeester tegen de betrokkenen bewoners van het AZC die onrust
veroorzaken
Organisatie van Bospop (Peter Verkennis?). Festival zorgt voor een goede naam / uitstraling van
Weert. Maar is vooral erg goed georganiseerd.
Oud brugwachter Benny.
Paul Lammeretz van de Aldenborg en Erfgoed Tungekroy
Peter van Akkerveken (2x)
Peter Verkennis - Bospop
Phoeh . . . Iemand die er niet meer is. Onlangs overleden. Peter Willems
Pierre Stijnen
Politie
Riky van Kuijk-Blommenstein
Sander Bus
Smolenaars dierenzaak
Straatnamen vernoemen naar Weerter verzetshelden. Daar lopen wij hier in Weert echt in
achter. Mensen die hun leven hebben gegeven tijdens WOII verdienen meer dan een naam op
een natuursteen plakaat bij de Rumolduskapel. Het verleden mag niet vergeten worden. We
noemen wel een straat naar het Suffolk regiment (Suffolkweg) prima, maar er zijn Weertenaren
nooit meer terug gekomen (opgepakt en/of gesneuveld). Dat zit erg scheef. Je moet van goede
huize komen om mij er van te overtuigen dat dit niet zo is.
Thijs Hendriks ivm Fatimakerk en Paterskerk
Thijs Hendriks.wgs. Franciscushuis en fatimakerk
Thijs Hendrikx uit Ospel vanwege zijn aanpak Franciscushuis/Fatimahuis en Restaurant/Hotel
Antje van de Statie
Verenigingen en Stichtingen die zich inzetten voor de medemens in Weert
Voorzitster dorpsoverleg Tungelroy
Vrijwillegers
Vrijwilligers
Vrijwilligers azc
Vrijwilligers en mantelzorgers in zijn algemeenheid. Er wordt een steeds groter beroep gedaan
op de burger om een rol te vervullen als vrijwilliger of mantelzorger. Luister naar de beste
mensen als ze met een vraag komen en ondersteun ze. De starre houding van de gemeente zorgt
er voor dat mensen afhaken en zich niet meer inzetten. Eens weg komen ze nooit meer terug.
Vrijwilligers in de zorg, die eigenlijk gratis taken van de betaalde krachten overnemen!
Vrijwilligers van sportverenigingen en de scouting die zich inzetten om jongeren in beweging /
actief te krijgen
Vrijwilligers vooral in de zorg
Vrijwilligers, mantelzorgers
Wijkagent Mustafa Celik van moesel keent.
Yvonne Vaes, directrice na brede school Markeent.
Zorgpersoneel. De handjes aan bed.
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