Tekst spreekrecht Mies van der Loo en Paul de Laat.
Betreffende agendapunt 13 : Vaststellen van de concept‐nota
“Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen 2015‐2020” en hiervoor inspraak verlenen
conform het in het raadsvoorstel opgenomen schema.
Paul de Laat
Beste leden van B&W en de gemeenteraad en overige toehoorders.
Mijn naam is Paul de Laat, woonachtig in Moesel en bestuurslid van de Stichting Wijkraad Moesel
Wij maken ons met een groepje mensen zorgen over de toekomst van de leefbaarheid, gezelligheid
en bedrijvigheid in het gebied rond de Microhal en Bar en het winkelcentrum. Het hart van Moesel
Dat groepje bestaat naast mijzelf momenteel uit Mies van der Loo, inwoner van Moesel en
initiatiefnemer, Jos Janssen namens de Microbar, Frank Wouters van Primera vanuit het
winkelcentrum en Erik van de Kerkhof van CV De Verkusköp. Ook de KBO zal mogeljk aansluiten
volgens bestuurslid Wil Hermans.
De aanleiding dat wij hier staan is de aankondiging in het raadsvoorstel Binnensportaccomodatie van
de sluiting van sportzaal Moesel eind 2016 en de te verwachten sloop ervan.
Aanleiding is ook later nakomen van toezeggingen van de gemeente gedaan tijdens de
inspraakavonden over de voorzieningenplannen voor de zomer. Daar komt Mies van der Loo zo op
terug
In Moesel is afgelopen jaren steeds meer verdwenen en gelukkig ook aantal zaken gebleven en soms
gegroeid.
 We kregen een prachtige nieuwe school, helaas zonder gymzaal.
 De Oase en Walhalla verdwenen.
 Het buurtcentrum Moesel werd kantje boord gered van sluiting door een jarenlange lobby en
actie met de wijkraad, KBO en een aantal verenigingen. Er ging een meerderheid van de raad
achter ons staan en het buurtcentrum werd gered. Maar voor hoelang ?
 Er is een mooi ontmoetingscentrum voor ouderen De Oranjetref gekomenen en recent is een
gezondheidscentrum geopend.
 Het winkelcentrumdoor floreert, raakte oa een drogist kwijt en werd verrijkt met een
grotere. Maar aandacht blijft voor de levensvatbaarheid , bereikbaarheid en
parkeergelegenheid voor up to date houden. Erg belangrijk is ook dat het enige leegstaande
pand een bij de rest passende invulling krijgt.
Mies van der Loo
Mijn naam is Mies van der Loo, woonachtig aan de WP straat in de mooie wijk Moesel in Weert.
Ik sta hier als burger van Weert en inwoner van Moesel en soms bezoeker van de microbar, microhal,
buurtcentrum, winkelcentrum, Oranjetref en vroeger van Walhalla en heel soms Oase.
We zijn verrast door de o.i. vertraging in vervolgbijeenkomsten op de goed bezochte
inspraakbijeenkomsten over de voorzieningenplannen. Toegezegd is dat voordat de
voorzieningenplannen in de Raad komen deze met ons besproken worden op een bijeenkomst in
september. Ik hoorde via een telefoontje van wethouder Geert Gabriels dat dit nu in november is
gepland. Dan hadden wij eerder en beter de link kunnen leggen tussen de binnensportnota en de
nota voorzieningenplannen. Die afstemming van plannen kan echt beter.

De 30 aanwezigen vrezen unaniem dat het wegvallen van het complex Microhal‐café‐Stegel het hart
uit Moesel haalt. Uit gebruik nemen van de Microhal drukt op de aantrekkelijkheid van de Microbar
en de gezelligheid en levendigheid rondom die locaties.
Daarnaast is er veel onzekerheid over de toekomst van het buurtcentrum. Er zijn er vraagtekens over
de toekomst van parochiekerk De Verrezen Christus, onduidelijkheid over de precieze plannen rond
het Kennis en Expertise Centrum (Palet zal meer mensen bekend zijn) en welke sport en
buurtcentrumfuncties dat onderwijscentrum voor de wijk biedt.
Met de genoemde initiatiefgroep willen wij komen tot een langere termijn toekomstbeeld van het
hart van Moesel. Dat kost tijd: om de juiste mensen te mobiliseren, de zaak op een rij te zetten en
met plannen te komen. Plannen die breder gaan dan per accommodatie te kijken of pas actie nemen
als er problemen dreigen. We willen vanuit onze kijk op de wijk (en Weert Zuid?) onderzoeken welke
bedrijvigheid, voorzieningen, diensten we nodig hebben, kunnen behouden, misschien combineren,
vernieuwen en eventueel ook opheffen.
Dat vraagt tijd en de tijdplanning voor de binnensport accommodaties is te strak als daar wordt
vastgehouden aan voornemen tot sluiten van de Microhal en de sloop die wij dan vrezen. Ik heb
begrepen dat in januari 2015 de voorzieningenplannen op de raadsagenda komen.
We vragen extra tijd om een totaalplan, inclusief Microhal, met diverse belanghebbenden op te
maken inclusief een financiële onderbouwing.
Een van de eerste opties die we zullen onderzoeken is de haalbaarheid om Microhal en bar met
Stegel om te vormen tot een multifunctioneel activiteitencentrum in een samenwerkingsmodel
tussen burgers, ondernemers, wijkorganisaties, professionals en gemeente.
Wij vragen de raad de inspraakprocedure voor de voorzieningenplannen te verlengen tot de zomer
van 2015 om met een plan te komen. Wij nemen het initiatief om binnen de wijk daarvoor mensen te
mobiliseren. Wij vragen van de gemeente de bereidheid ons initiatief te ondersteunen . Door het
toegang te verlenen tot benodigde informatie en actieve medewerking vanuit de ambtelijke experts.
We gaan in november 2014 het beloofde gesprek aan te gaan als vervolg op het overleg in de Stegel
in juni 2014.
En we vragen de Raad geen definitieve besluiten te nemen over de bestemming, exploitatie en
eventuele sloop van de Microhal zolang er geen integraal plan ligt voor het hart van Moesel.
Ik zou willen eindigen met een uitspraak van gemeentesecretaris Marc Knaapen in een gesprek met
wethouder Litjens en mij deed over een landelijk initiatief om burgerparticipatie en de
netwerkdemocratie te stimuleren. Hij zei dat burgerparticipatie niet goed aan geeft wat de bedoeling
is , maar dat het gaat om gemeenteparticipatie in burgerinitiatieven.
Die kans bieden wij de gemeente (B&W en de raad) bij deze om dat waar te maken.
Wij willen bovenstaand graag meegeven aan de raad in hun overwegingen en te nemen besluiten.
Mies van der Loo, inwoner Moesel/Weert en correspondent 100x100 http://100x100.nl/
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