4 en 5 mei
Op 4 worden de doden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht en op 5 mei wordt de vrijheid
gevierd.

1. Houdt u op 4 mei om 20.00 uur twee minuten stilte?
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Erg belangrijk om mensen die hun leven lieten voor de vrijheid op de wereld te herdenken.
Vrede gaat niet vanzelf en daar mag gerust enige tijd bij stilgestaan worden in deze
hectische wereld. ook bij de huidige situatie op zeer veel plaatsen in deze wereld mag
gerust wel eens stilgestaan worden en proberen of we daar verandering in kunnen
aanbrengen op een positieve wijze. Een zeer goed en mooi gebeuren dat we zeker in stand
moeten houden.
Ik ben vlak na WO 2 geboren en het feit dat mijn vader in een Duits kamp heeft gezeten
heeft behoorlijk invloed gehad op mijn jeugd en daardoor ook mijn manier van denken
Ik heb de tweede wereldoorlog als kind van 6 tot tien jaar meegemaakt. Uit respect voor
allen die gesneuveld zijn voor de vrijheid die wij nu ondervinden. Mogen wij nooit
vergeten.
Maar iedereen hoort vrij te zijn op die dag NIET alleen ambtenaren !
Onze zoon speelt meestal de last post bij een van de monumenten in Weert
Respect
Eigenlijk heel erg, maar ik vergeet het meestal.
Geen behoefte aan
Ik ben dan op vakantie
Ik sta gedurende het hele jaar geregeld stil bij de mensen die hun leven geven en hebben
gegeven voor onze vrijheid
Je moet zoiets niet voor eeuwig willen vasthouden.
Mag je hele dagen stil zijn met alle ellende om je heen.
Niet bewust mee bezig.
Of ik moet toevallig op een plek zijn waar dat wel gebeurt.
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Stop eens dat dat ge herdenk.
Vergeet het
Wat heeft het voor zin om stil te zijn, er over praten, de doden herdenken door over ze te
praten hoe sterk ze zijn geweest in die tijd, wat ze hebben moeten meemaken, of juist
leuke herhinneringen aan de overleden personen heb je meer aan.
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2. Kent u oorlogsverhalen van één of meerdere personen in
uw familie, die de oorlog hebben meegemaakt?
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Beleving
Beroep
Doe mee aan burger koningsschieten
Heb zelf in 1961-1962 gedient in NNG
Ik maakte de oorlog nog zelf mee. En de naweeen helemaal....
Mijn ouders waren nog te jong om de oorlog bewust mee te maken en mijn grootouders zijn al
lang overleden
Nee
Weet ze wel uit een dagboek dat is achtergelaten, er werd echter niet over gesproken.
Wel van anderen, niet uit eigen familie.
Zijn overleden
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Centrumplan Weert
Weert kan rekenen op een provinciale bijdrage van ruim 3 miljoen euro voor de uitvoering van het
centrumplan ‘Versterking Stadshart’.
U krijgt vandaag de mogelijkheid om een gedeelte te besteden aan een project om het centrum van
Weert te versterken.

3. Waar zet u het geld voor in?





















(Gedeelte van) stadsgrachten terug.
1) Verschuifbare overkapping , nieuwe markt en Markt t.b.v. 'wind en regenvrije'evenementen
en weekmarkt.
2) projecten die historie accentueren (o.a. historische gevels in originele staat)
3) witte fietsenplan (in de vorm van electrokarren) waarmee mensen naar stad en buitenwijken
kunnen worden vervoerd en 'bevoorrading van winkels kan worden geregeld)
4) Diverse overdekte (niet horeca gebonden) verblijfsplekken, zoals openbare , beugel- jeu de
boule-banen , schaak pleinen , lees en muziek pleintjes,
5) verplichting horeca om 'kwaliteit'te bieden en uit te stralen en geen evenementen met plastic
bekers.
Aan goed advies alvorens het geld weer 3 keer uitgegeven moet worden.
Aanpak singels
Aantrekkelijk winkelcentrum maken en vrij parkeren overal.Ook voor de bewoners die
aangewezen zijn om buiten hun auto of vervoermiddel moeten parkeren.
Aantrekkelijker maken van de entree van Weert (bijv nabij het station); minder leegstand;
aantrekkelijker maken van de nieuwe markt bijv met een kiosk en verenigingen mogelijkheid
geven daarvan gebruik te maken.
Aantrekkelijker maken van de Nieuwe markt.
Veel te grote bewegwijzeringen toegangswegen (b.v. Roermondse weg) weer vervangen voor de
'traditionele' bewegwijzeringen.
Stadshart en met name de ondernemers moeten meer betrokken zijn bij sport evenementen.
Hier kan Weert een voorbeeld nemen aan grote steden als CPC Den Haag, Venloop Venlo, CityRun Roermond etc.
Als subsidie voor starters
Alternatief Leegstand winkels binnenstad. Verbeteren aankleding binnenstad met meer groen.
Neem hiervoor een voorbeeld aan vergelijkbare steden in Duitsland.
Meer sfeerverhogende activiteiten. Toegang naar binnenstad aantrekkelijker maken voor
fietsers. Lage parkeertarieven voor auto's.
Behoefte onderzoek, verbindingen leggen om leegstand kwalitatief goed in te vullen.
gevelverbetering, speeltoestellen, water in het centrum, onderscheidende architectuur zoals
overkapping Oelemarkt of Nieuwe Markt
Behoud cultuur en geschiedenis.
Belastingverlaging
Betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking. O.a. betere en meer parkeerplekken
voor rolstoelgebruikers
Bewegwijzering / duidelijke ingangsmarkering van St-JansGasthuis, Crematorium, stadhuis.....
Binnenstad gezelliger maken beginnend met de Nieuwe Markt.
Binnenstad weer aantrekkelijk maken.het stadspark aankleden en uitbreiden
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Dat de lege winkelpanden in de binnenstad weer bemand worden,en dat er een redelijk
betaalbare huur voor wordt gevraagd.de zakenlui hebben het toch al niet makkelijk,met al die
postorder bedrijven,daar mag ook wel eens aan gedacht worden.
Dat er iets aan de Stadter Brug word gedaan. Hoge brug erover heen zodat de schepen door
kunnen, en het verkeer ook gewoon doorloopt, maak een fatsoelijk haventje zo ongeveer bij de
oude tennis hal, en maak er een terras, zet er een vis,ijskraam,frietkraam weet ik veel wat neer,
als er wat over is, een aanpassing maken in de parkeer gelegenheden, meer voor invalide, nu
wijken die plaatsen voor een electrische auto, dat had ook op een gewone parkeerplek gemaakt
kunnen worden
De aankleding van de binnenstad. Een gezellig centrum creëren
De binnen stad. leeg staande winkels en panden die boven de winkel leeg zijn ombouwen tot
appartementen voor ouderen.
De buitenkant van de singel eenrichtingsverkeer maken.
De binnenkant een boulevard met restaurants een aantal cafés, winkeltjes. Zoals de studenten
aangaven.
Tussen de weg en de boulevard een 'gracht', waar nu dat stuk groen is.
Voor winkeliers en ondernemers zou ik het aantrekkelijker maken om in de binnenstad te gaan
zitten en niet erbuiten. De winkels dus in de stad plaatsen en houden.
Verder zie je in Duitsland veel groen in de binnenstad en vlaggen/schilden met het wapen van de
streek/stad. Dit kleed de stad zeker in de zomer mooi en kleurrijk aan.
Meer plakkaten met historische foto's van straten of gebouwen met een leuk feitje/anekdote.
Een standbeeld van de Graaf van Horne.
In Brussel staat hier een standbeeld van en in Weert (zijn stad) niet. Veel steden in de Randstad
hebben ook standbeelden van belangrijke historische fungeren. In Weert ontbreekt de graaf van
Horne zeker wanneer je wel een 'beeld' hebt voor prins carnaval.
Ook zou ik zoals in veel steden 'gevels plakken'.
Moderne winkel met oude gevel.
Het gebied naast de kerk zou ik aantrekkelijker maken (Korenmarkt) Bankjes en groen.
De oelemarkt is een zeer mooi plein in principe maar hier wordt niet op ingespeeld. Wellicht dat
met een gracht ervoor en een mooie boulevard dit meer tot haar recht komt.
Ik vrees dat je dan toch al ruim over je budget zit.
Wanneer je er dan toch over zit koop dan het kasteel maar. Schandalig dat de gemeente dit ooit
verkocht heeft. Zeker gezien de functie die het gekregen heeft. Langetermijn visie ontbrak toen
al.
Een manquete is het enige wat aangeeft hoe imposant het is geweest.
De markt verfraaien met oude bomen en terassen. Kiosk terug op de korenmarkt
De singels meer betrekken bij de binnenstad en daarmee een doorgang maken naar het hart van
de wijk Fatima waar we een mooi stadspark willen realiseren.
De stad aantrekkelijk maken door meer groen, gemakkelijke zitbankjes en gratis parkeren in de
binnenstad.
De stad te verfraaien en zorgen dat er enkele trekkers naar Weert komen zodat er ook weer
meer bezoekers komen. Alleen nieuwe evenementen redt je het niet mee lijkt mij,ze zijn wel
nodig om mensen te trekken en geïnteresseerd te laten raken in Weert.
De winkelstraten binnen de singel overdekken, de marktpleinen open laten.
De winkelstraten weer levender maken en d panden voor minder verhuren oftewel die enkele
die veel winkelpanden in hun bezit hebben uitkopen
Economie oppeppen.
Een creatieve liefst overdekte buitenplek waar inwoners en artiesten spontaan op kunnen
treden.
Een evenementenhal bouwen
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Een mooi en gevarieerd aanbod van winkels. Huren verlagen en op zondag leuke dingen
organiseren. Weert weer laten leven!
Een project om de 'verpretparking' van ons centrum een halt toe te roepen.
Éénrichtingsweg singels
Zeker geen grachten, wadi's is prima.
Biest verkeersluw maken.
Scheijmans verhuizen en een echt stadspark maken.
Fatsoenlijk wandelgebied..opnieuw bestraten van veel trottoirs m.n. rondom verpleeghuis en
ziekenhuis
Fatsoenlijk wegdek bij het station ligt nu alweer schots en scheef het waren weer van die
prutsers aan hetwerk nel werken weinig verdienen (polen)
Fietspaden in centrum meer traffic in centrum ,meer aandacht aan knooppunt routes .
Gedeeltelijk herstel stads grachten
Geen grachten, weer zo'n Efteling idee van Weert Lokaal
Geen grachten. Trekt ratten aan, wordt rotzooi ingegooid. Meer klanten en toeristen, wie gelooft
dat?
Geschiedenis en cultuur van Weert.
Boete voor leegstaande panden in het centrum, Invulling van lege etalages. Kansen voor kleine
ondernemers.
Gezelliger maken andere de binnenstad
Goede fietspaden met een goede doorstroom
Grachten en winkels bij elkaar concentreren zodat de leegstand niet op valt.
Gratis parkeren, goede bereikbaarheid binnenstad
Grote evenementen in de stad.
Vernieuwing van de Nieuwe Markt, met meer terrassen, meer horeca (overdag)
Grote keten naar weert halen als trekpleister
Grote winkelpanden opsplitsen in kleine courante units
Handhaven van alle soorten regels.
Herstellen van de stadsgracht (singel)
Het aantrekkelijk maken voor ondernemers om zich in het centrum te kunnen vestigen.
Het gebruik van de fiets in de binnenstad en eenrichtingsverkeer op de singels met als
mogelijkheid meer groen
Het geld is voor 'versterking Stadshart' Laten we het dan daar ook voor gebruiken. Maak de
routing door de stad breder door b.v straatjes/doorgangen door de tuin van de zusters
Maastraat, zodat we niet de saaie rechtdoor straten houden. Doe iets aan de Singels (water
gebied creëren) Het 'oude'stadhuis dek verfraaien met bomen, maak er een leuk plein van.
Het groen binnen de singels vervangen voor een gracht.
Het Kasteel verwerven inclusief de Tiendschuur en daar het Museum in onderbrengen..
De haven uitbreiden. Monumenten opknappen incl. het H. Hartberld en het berld van de van
Hornes.
Het opknappen van alle trottoirs in weert je breekt zowat overal je nek.
Historie (gracht, gevels, kiosk, standbeeld graaf van Horne van Horne museum, stadspoorten,
fontein).
Huurverlaging voor ondernemers. Meer woonruimte creëren. Betaald parkeren afschaffen.
Iets voor kinderen (Kindervakantiewerk!)
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Ik zou de parkeerplaatsen op de Korenmarkt en op het dek van het oude stadhuis weghalen. Op
beide plaatsen zou ikeenstadstuin realiseren met prachtige zitelementen en op parkeerdek
misschien wel ligstoelen.in Qwartier winkeltje waar mensen een koelbox kunnen huren om hun
bederfelijke waar in op te slaan.
Beganegrond verdieping van bedrijvenverzamelgbouw Poort van Limburg inrichten als De Roos,
ruimte voor wisselexposities kunstenaars (lokale kunstenaars laten beherenCUWeert), VVV en
kleine horecaruimte.
Ik zou graag ook geld willen besteden aan projecten buiten het centrum, in de wijken en
kerkdorpen
In het midden een fietspaden plaatsen met fietsers achter elkaar. Fietsbuistunnels aanleggen. En
verborgen camera`s op risicowegen plaatsen. En een spreekuur weer invoeren met de
Burgervader, elke week. Dit zodat hij het niet van derde hoeft te vernemen. Hij is toch onze
Burgervader.
Intercity's Antwerpen- Weert naar Venlo en het achterland van Duitsland.
Reclame in België en Duitsland Koningsdag, Kermis.
Invensteringssubsidie voor nieuw-vestigingen in bestaande panden in de binnenstad . Bovendien
ophouden met nieuwe projecten van winkels buiten het centrum
Investeren in het bassin en Weert op de kaart zetten voor jeugd. Grote artiesten en festivals
aantrekken waardoor Weert in the picture staat
Investeren in verkleinen en gezelliger maken van het winkelcentrum, in combi met een mooie
wandelroute over de singels, waar natuur en horeca de boventoon voeren, zodat Weert nog
meer haar groene karakter kan benadrukken
Invulling leegstand winkelpanden
Inzetten voor nieuwe bedrijven naar de binnenstad te krijgen, zodat er minder leegstand is
Kerststal weer nieuw leven in blazen
Kiosk en fontijn op markt. Mooie bomen en fatsoenlijke zitbanken door de gehele stad. Station
meer parkeerplaatsen.
Kiosk op de markt met iedere week muziek maar dan niet van die harmonie maar wisselend
Kunstgrasveld voor Wilhelmina `08 en renovatie sportpark FC Oda
Leefbaar maken van het centrum. Leegstand tegengaan
Leegstaande winkelpanden een andere bestemming geven. Welke. Ja dat is de vraag. Als we de
tijd geven om daar over na te denken komt er best wel iets uit wat zinvol is en realiseerbaar
Leegstand in het centrum
Leegstand panden tegen gaan, Weert begint qua winkels steeds meer op een spookstad te lijken.
Ergste straat is de Hoogstraat, zo jammer!!!!
Lege winkelpanden vullen
Maak het parkeren aantrekkelder, dan komt de rest vanzelf.
Meer activiteiten, (vrij)markten.
Meer bloembakken/meer activiteiten tijdens koopzondag
Meer BOA's voor een betere handhaving in de binnenstad. De gracht terug brengen in de
singelring.
Meer eenheid tussen de winkelgebieden en de winkeleigenaren. 1 plan voor het hele centrum en
niet ieder gedeelte hun eigen evenementen. Samenwerking.
Meer festiviteiten
Meer groen in de binnenstad en het winkelhart meer opknappen en gezelliger maken.
Meer groen in de stad
Meer groen in het centrum en de winkels in het centrum concentreren
Meer groen, deel grachten terugbrengen, museum-uitbreiding, verplaatsing houthandel
Scheijmans t.b.v. revitalisering stadspark
Meer grote winkelketens naar het centrum van weert halen.
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Meer internationale en nationale cultuur in het centrum! Niet alleen door de zgn. Weerternaren
die hier al generaties lang wonen maar zeker door de mensen die hier 'pas' 30 jaar wonen en niet
Limburgs van geboorte zijn. Neem een voorbeeld aan Eindhoven met 'Glow' e.d. Door
bijvoorbeeld meer aankleding van de binnenstad, meer activiteiten zoals een zomercarnaval.
Betrek vooral het 'gewone' volk bij deze organisatie en niet weer bepaalde groepen zoals
Carnavalsverenigingen. Laat de 'gewone' bevolking eens hun wens uitspreken en niet de
bovenlaag met het geld en hun zaken!
Meer publiek trekkers ( festivals, winkels enz) in centrum
Meer sfeer brengen in het centrum. Soms is de stad uitgestorven.
Meer eetzaken op de Markt.
Meer terrasjes in de winkelstraten. Kijk naar centra in Brabandse steden.
Doorgaan met groenaankleding. De bloembakken van vorig jaar staan erfantastisch bij.
Meer veiligheid
Meerjarige bloemen in het centrum (dus niet elk jaar veel geld uitgeven aan éénjarige bloeiers),
langs de ringbaan en alle andere wijken van Weert. Bijv. bollen die in de grond kunnen blijven
zitten en die bloeien voordat het gras weer gemaaid gaat worden. Mooie aanplant van vaste
planten op de rotondes (het hele jaar bloeiend na elkaar en mooie grassoorten). Meer winkels,
zodat er vanzelf meer mensen naar de stad komen en wij niet op internet MOETEN bestellen
omdat veel dingen NIET meer in Weert te koop zijn. Een ECHTE VVV. Schande dat die er niet is.
Mnesen uit Wert die bezoekers verwelkomen en wegwijzen (bij station, op de markt, vast punt in
de stad, Soort meet en greet Historische winkelpanden terugbrengen in oude staat, met name
de voorzijde van winkelpanden. Bovenetagdes vaal nog wel authentiek. singels naar grachten.
Gratis parkeren. Bospos aankelden met pre- en after Bospop partys in de stad.
Moet de gemeente daar drie miljoen bijleggen? Zo ja. Dat vind ik dat erg veel. Ik zou genoegen
nemen met de helft en er zelf 1.5 mln bijleggen. Er is geld uitgegeven aan de steegjes in de
binnenstad. Ik zou de ingang van de steegjes verfraaien met groen bv bogen met groen. Ik zou
een voorziening maken voor de wekelijkse markt zodat het gezellig zitten is op de zaterdag in de
binnenstad. Ik zou de maaspoort opknappen een van de drukste winkelstraat van Weert. Niet erg
veeleisend maar het zal wel opvallen.
Museum .
Stationsplein ( mooie banken etc.)
Led verlichting Stationstunnel .
Oppimpen stadspark .
Nieuwe Markt ombouwen tot een gezellig horecaplein!
Om onder andere een nieuwe visie op de binnenstad te creëren, waarbij goed wordt
onderzocht/geïnvesteerd in een onderscheidend vermogen ten opzicht van andere steden.
Door meer te organiseren in de binnenstad wordt de stad aantrekkelijker voor ondernemers om
zich te vestigen. Het stimuleren van organisaties die evenementen organiseren zou dus een
eerste uitgangspunt zijn.
Bij een onderscheidend vermogen denk ik bijvoorbeeld aan het inzoomen op ondernemers die
bezig zijn met duurzaamheid op een ludieke manier; met je eigen verpakkingsmateriaal
boodschappen doen, maar ook ondernemers die zich hun vak weer verstaan; schoenmakers,
kledingmakers, kruidenier, groot-moederssnoepwinkel. Misschien kan je het wel doortrekken in
de aankleding van de gevels, door ondernemers te stimuleren de gevel weer in 'oude' staat en
stijl terug te brengen. Daarmee creëer je een eenheid in de binnenstad.
Om weer een levendig centrum te creeren met een muziekkiosk bijvoorbeeld, zoveel
harmonieen en we horen nooit iets
Ondernemers die het moeilijk hebben steunen, initiatief zoals brownies en Downies steunen.
Op initiatieven voor inwoners om het stadshart aantrekkelijker en levendiger te maken.
Opknappen binnen stad
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Opknappen enkele promenades
leegstand aanpakken
gezelligheid terug brengen: vaker draaiorgel, presentaties verenigingen, meer cultuur
Opknappen stadspark
Oude cwi gebouw terug in oude staat brengen, Scheijmans uitkopen uit t kasteel op De Biest en
historie in het centrum in ere herstellen.
Ouderen en zieken
Parkeer borden die aangeven waar plaatsen vrij zijn
Stadsflat verfraaien
Parkeergelegenheid
Pleinen gezelliger maken. Meer groen, beplanting
Prioriteit: aantrekkelijk maken van de binnenstad zodat er weer mensen op af komen om hier
hun geld uit te geven(investeren)
Projecten/evenementen die goed bleken voor Weert nieuw leven in blazen! Denk bv aan
grootste Kerststal van Europa, handhaven Cultureel Lint. Waar nodig beeld van centum
verbeteren naar zeker niet door bv gracht te realiseren
Prullenbakken plaatsen, het ontruimen van fietsen de die overal rond het station staan. Het ziet
er niet uit wat voor watjes wonen hier. Een fietspad over de promenade maken, ga eens in Den
Haag kijken daar fiets je dwars door de stad en winkelende mensen gaat prima.Weert wilde geen
outlet Weert wilde ook geen h&m, niet huilen jullie hebben het zelf gedaan.
Maak woningen van alle lege winkels en weg met alle regels.
Publiekstrekkers binnen zien te halen. Zie ook Retail Roermond
Revitalisering Beekstraat inclusief het oude stadhuis.
Als het niet goed genoeg was voor de Gemeente wil dit niet zeggen dat het niet een knappe
facelift kan gebruiken!
Sfeer in de stad
Singels
Singels eenrichtingsverkeer en meer groen rondom daardoor meer plek voor de aanwezige
horeca
Singels eenrichtingsverkeer maken.en kleine winkeltjes om zodoende een betere winkelroute te
creëren.
2, koophandel Biest verplaatsen uit de binnenstad.
Sloop stadhuis aan de Beekstraat incl. woningen ide daarachter liggen en herinrichting van dat
gebied. Denk aan een L vormige winkelstraat met terrassen, winkels, wonen boven de woningen
en een groot park (Gras/bomen/struiken) daarvoor.
Sluiten gemeentemuseum want een kruis blijft een kruis ook al inversteer je miljoenen in het
gebouw. Daar een invulling aan geven die interessant is voor heel Weert.
Stadsgracht
Standbeeld van Filips van Horne evt. samen met Willen van Oranje en Lamoraal van Egmont
Historische app
Standbeeld van Filips van Horne evt. samen met Willen van Oranje en Lamoraal van Egmont (2x)
Stationstraat verkeerslicht plaatsen
Terugdringen van de leegstand en meer groen in de binnenstad.
Upgraden Oelemarkt omdat dit het plein bij uitstek is voor allerlei activiteiten
Van de ring rondom het centrum een gracht maken! En vanaf nu zoveel mogelijk winkels weren
met hele goedkope artikelen
Van de singels weer grachten maken
Verbeteren van de groenvoorzieningen en groen onderhoud in de woonwijken. En zeg niet dat
het alleen aan de binnenstad mag worden uitgegeven want er worden zoveel geinde belastingen
en ontvangen subsidies niet uitgegeven aan dat waarvoor het bedoeld is.
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Verbetering centrum
Verbetering van het rand gebeuren maar zeker geen grachten
Verbetering winkelhart als regionaal centrum aanbod is thans veel en veel te beperkt
Verkeersveiligheid door bv een rotonde of zebrapad bij oversteek Graafschap-Hornelaan/ MariaWijngaard. Nu durven vele ouderen niet over te steken door aanhoudend snelverkeer. Door de
bocht in de weg met bomen kun je het voorbijrazende verkeer niet op tijd zien> is dis gevaarlijk!
Verder zou ik parken/ groenplekken bij flats willen aanpassen met een soort sociaal plek voor
bewoners. In Bulgarije zag ik met een vakantie dat in Bourgas in een flatwijk parkjes voor de
ftalts waren gerealiseerd met zitjes: banken, tafel van molensteen, bomen voor schaduw en
zuurstof, daaronder graszoden met bloemperken en struiken/ heggen rondom. Deze plekken
werden benut om de eenzaamheid van bewoners tegen te gaan. Men zat daar 's avonds bij
elkaar, en werden om toerbeurt gekookte maaltijden met elkaar gegeten, de zwerfkatten
werden daar gevoerd, kinderen speelden daar onder toezicht van ouders en opa's en oma's, er
werd muziek gespeeld en gezongen en soms ook gedanst in de buitenlucht in die parkjes. Kortom
een gevoel van totale positieve samenleving.
Verloedering in het stadscentrum aanpakken en leegstand wegwerken op creatieve wijzen. Alles
een mooie frisse uitstraling geven en vooral de bewoners hierbij betrekken om dit na een
grondige aanpak ook zo proberen te houden.
Vernieuwing van het centrum
Versterking winkelgebeuren binnenstad en museum
Voor de buiten wijken ! , en zeker niet voor beelden uit het verleden waar de jeugd niks om
geeft.
Ook niet aan een restauratie van een put , die er vroeger al lag vraag maar aan dhr. RECHMANN.
Voor de jongeren en ouderen
Voor de monumenten en voor de Donatus, dat is een kapel op Hushoven.
Voor een beteren binnen stad en dat er s,avonds wat te doen is in deze dood lopende omgeving
Voor een gezellig centrum. Met veel winkels en festiviteiten. Voor alle leeftijden
Voor een levende stad. Vergelijk roermond maar eens.Dan heben lullig een mooi voorbeeld.
Voor het ombouwen van leegstaande winkels naar woningen. In elk geval niet meer
winkelruimtes maken zoals nu weer in La Coeur Blue terwijl er toch al zoveel leeg ligt. Meer zitjes
buiten de terrasjes. Het echte straattheater terug halen zoals het in de jaren negentig was: echte
spektakelstukken waar grote drommen mensen opaf kwamen.
Voor Het Stadspark .Het geld is voor alle Weerternaren en het Stadspark ook
Voor het winkelcentrum, ik zou zorgen dat het voor ondernemers weer interessant wordt om
een winkel in Weert te starten.
Voor nuttige zaken en niet voor flauwekul als het heropenen van de stadsgracht of iets dergelijks.
Voor verbetering van het stadspark, zodat de oude kasteelpoort in tact blijft en het een
toeristische trekpleister wordt.
Meer wandelpaden, een gedeelte met petanque banen, erg fijn midden in de stad.
Vooral ophalen bij de jeugd wat zij voor de toekomst willen. Ook goed kijken om met WEINIG
middelen aanpassingen in het straatbeeld te doen. Meer investeren in wat de 'klant' c.q.
'bewoner' wil. Wellicht is dat wonen in de binnenstad en een groot winkelcentrum er net buiten.
Gezelligheid en veiligheid verzorgen dat trekt altijd mensen. Vooral niet inzetten op grote
kostbare veranderingen die uiteindelijk niks brengen. Onderzoek onder de 'gewone' bewoners
van Weert 15-20-30-40-ers. Vandaar pas plannen maken niet vooraf al insteken op individuele
plannen van enkele mensen. Daardoor creeer je gedragenheid, saamhorigheid en vanzelf een
positieve spiraal naar boven om het centrum weer levend te krijgen. Succes!
Waar het voor gereserveerd is, versterking van het Weerter centrum
Wat aan de leegstand doen
Water in de singels
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Weert aantrekkelijk maken, winkelpanden terugkopen van particulieren en goedkoop
beschikbaar voor ondernemers.
Zorgen dat we niet verder gaan achterlopen op Roermond
Weert leefbaar maken. Meer winkels. Uitgaanscentrum centrum
Winkels verplaatsen van uit zijstraten naar het centrum
Winkelstraten overkappen
Wonen in de binnenstad
Zorgen dat de stad een nieuw elan krijgt waardoor het bezoekers trekt en de winkels weer gaan
floreren
Zorgen voor meer leefbaarheid in de stad .
de sfeer in het centrum is gelijk aan een mortuarium.
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