GEMEENTE WI J Z ER

Welkom: de 1 Gemeentewijzer in Weert Magazine
ste

Vanaf 2020 publiceert de gemeente
Weert maandelijks informatie en nieuws
in Weert Magazine. Inwoners van Weert
ontvangen dus nog steeds gemeentelijke
informatie huis-aan-huis in de brievenbus. Weert Magazine verschijnt maandelijks in de regio Weert en Nederweert.

Overstap naar
Weert Magazine
Onlangs is VIA Limburg gestopt met
huis-aan-huisbezorging van hun weekkrant. Jarenlang heeft de gemeente
Weert iedere drie weken informatie ge-

publiceerd in de ‘Gemeentewijzer’ in
deze krant. Ook de pagina ‘Samen leven
in Weert’ met informatie over Wmo,
jeugdhulp en participatie, stond iedere
maand op de achterpagina. Met de overstap naar Weert Magazine is een goed
alternatief gevonden voor het huis-aanhuis verspreiden van het gemeentenieuws. Het blad is goed bekend en inwoners lezen het graag.

Limburg, wordt Weert Magazine niet
bezorgd bij een Nee-Nee sticker op uw
brievenbus. Verder zijn er in de regio 18
afhaaladressen waar u het maandblad
kunt ophalen. Dat zijn bijvoorbeeld het
stadhuis, het Bibliocenter en het Sint
Jans Gasthuis. Zijn er problemen met
bezorgen? Vul dan het contactformulier
in op www.weertmagazine.com

Blijf op de hoogte!

Bezorging Weert Magazine

Naast huis-aan-huisblad Weert Magazine kunt u gemeentelijke informatie ook op andere kanalen volgen.

Weert Magazine wordt huis-aan-huis
bezorgd. Net zoals voorheen bij de VIA

Ons nieuws wordt gepubliceerd op
www.weert.nl en de Facebook- en
Twitterpagina van de gemeente
Weert. Ook kunt u zich aanmelden
voor de digitale nieuwsbrief van onze
‘Gemeentewijzer’ en/of ‘Samen Leven
in Weert’.
Vul op www.weert.nl in de zoekfunctie
‘nieuwsbrief’ in. Op de pagina die
verschijnt typt u uw naam en e-mailadres
in en geeft u uw voorkeur aan voor
een nieuwsbrief. Dat is alles. Voortaan
ontvangt u de informatie dan in uw mail.

Belastingaanslag voor 2020 komt in februari

Gemeente & waterschap
In de tweede helft van februari ontvangt
u de belastingaanslag voor 2020. Dit is
een aanslagbiljet met de gemeentelijke
belastingen en de waterschapsbelastingen. Heeft u een account op MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u het aanslagbiljet
online in uw Berichtenbox.
U ontvangt de belastingaanslag van
BsGW, de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Dat is een
samenwerking tussen Limburgse gemeenten en Waterschap Limburg op het
gebied van belastingen.

Regel het online
Uw persoonlijke belastingzaken regelt u
snel en gemakkelijk op uw persoonlijke
pagina op www.bsgw.nl. Daar logt u in
met uw DigiD. U heeft op uw persoonlijke pagina onder andere de volgende
mogelijkheden:
•
uw aanslagen raadplegen;
•
uw rekeningnummer wijzigen;
•
een machtiging afgeven;
•
een bezwaarschrift indienen;
•
het taxatieverslag inzien;
•
een kwijtschelding aanvragen;
•
een persoonlijke vraag stellen.

Vragen & antwoorden
Op www.bsgw.nl vindt u veel antwoorden op vragen over de gemeentelijke en
waterschapsbelastingen. Wilt u liever telefonisch contact? Houd dan rekening
met wachttijden of bel enkele dagen nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen.
U heeft daarbij uw burgerservicenummer (BSN) nodig. Kijk voor meer informatie
op www.bsgw.nl.

Bereikbaarheid en parkeren tijdens Rogstaekersoptocht
Binnenstad beperkt bereikbaar op zondag 23 februari
In het weekend van ‘Vastelaovendj’
wordt de grote Rogstaekersoptocht
georganiseerd. Op zondag 23 februari
kunt u traditiegetrouw naar deze
optocht kijken. De optocht trekt vanaf
13.30 uur over de binnenring van
de Singels. Wat betekent dit voor de
bereikbaarheid van de binnenstad en
voor het parkeren?

Route
De carnavalswagens verzamelen op de
Parallelweg en rijden via de Driesveldlaan naar de Wilhelminasingel. De optocht gaat dan via de Wilhelminasingel,
Bassin, Kasteelsingel en Emmasingel.
De optocht eindigt op de Emmasingel,
ter hoogte van de Waltoren.

Afsluitingen binnenstad
Vanaf 12.00 uur is de Wilhelminasingel
in twee richtingen afgesloten. Vanuit
de Eindhovenseweg kunt u dan niet
meer via de Stadsbrug de binnenstad

inrijden. Vanaf de ringbanen kunt u wel
nog op andere manieren de binnenstad
bereiken.

tionstunnel? Dan kunt u wel rechtsaf
slaan, richting Stationsplein en de
St. Maartenslaan.

Vanuit de wijk Fatima zijn alle straten
die uitkomen op de Wilhelminasingel
(Wilhelminastraat, Molenpoort en Beekpoort) dus afgesloten. Via het Kanaalzone-industrieterrein en de Ringbaan
West kunt u de binnenstad verlaten.

Parkeren in de binnenstad

Koning Willem-Alexander en staatssecretaris
Blokhuis op werkbezoek in Weert

foto: Ministerie van VWS

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 21 januari samen met staatssecretaris Paul
Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een werkbezoek gebracht aan
het Zelfregiecentrum en een opvanghuis voor dak- en thuislozen in Weert. Weert is
een goed voorbeeld van opvang in de wijk waar maatwerk wordt geleverd. De komst
van de Koning was tot op het laatste moment geheim gehouden en voor heel veel
mensen een grote verrassing.

Boete bij onjuiste inschrijving
of verkeerde informatie

In gesprek

De gemeente heeft goede gegevens van
haar inwoners nodig om bijvoorbeeld
een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te maken. Maar ook om te weten wie
mag stemmen, wie recht heeft op huurtoeslag of om gemeentelijke belastingen
te kunnen heffen. Ook belangrijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank,
pensioenfondsen en de Belastingdienst
gebruiken persoonsgegevens uit de BRP.
Redenen genoeg om de BRP actueel en
betrouwbaar te houden.

Afsluitend spraken de Koning en de
staatssecretaris in Theater de Huiskamer,
de oude locatie van de Maatschappelijke Opvang, met opvangorganisaties,
woningcorporaties, gemeenten en andere betrokken partijen over de landelijke opgave die er ligt om het aantal
dak- en thuislozen fors te verminderen.

In de volgende gevallen kunt u een
boete krijgen:
• als u niet voldoet aan uw plicht om
tijdig uw adreswijziging door te geven;
• als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bijvoorbeeld

Zelfregiecentrum
Het Zelfregiecentrum aan de Roermondseweg helpt mensen op een laagdrempelige manier. Zij kunnen hier zeven
dagen per week terecht voor een praatje,
hulp, of om toegang te krijgen tot de opvang. In Weert worden mensen die dakof thuisloos zijn, gespreid over de gemeente opgevangen in een woning met
een bed voor de nacht. Met deze kleinschaligere opvanghuizen kan per persoon goed worden gekeken wat iemand
nodig heeft en is maatwerk mogelijk.
In de loods van het Zelfregiecentrum bezocht het gezelschap enkele medewerkers en bezoekers, die vertelden over de
dagelijkse gang van zaken in het ZRC.
Aansluitend brachten de Koning en

bij geboorte, huwelijk of overlijden in
het buitenland);
• Als u geen informatie geeft bij een
onderzoek naar bijvoorbeeld uw adres,
huwelijk of nationaliteit
De boete is een maatregel of prikkel om
ervoor te zorgen dat iedereen zich op het
juiste adres inschrijft en op tijd de juiste
informatie doorgeeft. Hierdoor kunnen
wij de kwaliteit van onze administratie
(de BRP) verbeteren. De hoogte van de
boete kan variëren, maar is maximaal
325 euro per overtreding.

Goede registratie…
maar waarom?

staatssecretaris Blokhuis een bezoek aan
een opvanghuis voor een gesprek met
onder meer de coördinator en bewoners van het huis. Hun verhaal gaf inzicht
in hoe dakloosheid kan ontstaan, wat
ervoor nodig is om dak- en thuislozen
goed te helpen en hoe zij de opvang in
Weert in de praktijk ervaren.

Is bezwaar tegen de
boete mogelijk?
De gemeente Weert mag niet zomaar
een boete opleggen. Als wij van mening zijn dat u een verplichting niet bent
nagekomen, zal dat moeten blijken uit
informatie die bij ons beschikbaar is. Die
informatie moet niet alleen aantonen dat
u de verplichting niet bent nagekomen,
maar ook dat dit aan u verwijtbaar is. Als
aan u een bestuurlijke boete is opgelegd,
kunt u daartegen bezwaar maken.

Reden voor een boete?

Meer informatie
Heeft u vragen over uw verplichtingen
met betrekking tot de BRP of deze boete?
Kijk op www.weert.nl/bestuurlijkeboeteBRP of bel met de gemeente via telefoonnummer (0495) 575 000.

Openingstijden en ophalen huisvuil
rond carnaval

Zet rond carnaval op
tijd uw afvalbak aan
de straat, zodat die
geleegd wordt.

ance Stramproy en de studiezaal en
kantoren van het Gemeentearchief zijn
gesloten op 24 en 25 februari.
Gemeentemuseum Weert is langere tijd
dicht vanwege renovatie.
Vanaf woensdag 26 februari kunt u
weer terecht tijdens de normale openingstijden. Kijk voor deze informatie
en het maken van een afspraak op
www.weert.nl/contact.

Met carnaval is het stadhuis beperkt
geopend en de overige gemeentelijke
diensten zijn gesloten. Het ophalen van
het huisvuil gebeurt in de carnavalsweek op andere dagen.
Openingstijden
Het stadhuis is op maandag 24 en dinsdag 25 februari 2020 gesloten. Ook de
avondopenstelling op maandag 24 februari komt daardoor te vervallen. Afdeling Publiekszaken van het stadhuis is
op deze dagen wel open, van 10.00 tot
10.30 uur. Dit is alleen voor aangiftes
van geboorte en overlijden. Hiervoor
hoeft u geen afspraak te maken.
De Vraagwijzer, Milieustraat, depend-

Ophalen huisvuil
In de carnavalsweek wordt het huisvuil op een andere dag opgehaald dan
u gewend bent. In onderstaand schema
staat op welke dag Renewi uw huisvuil
ophaalt.

Normale ophaaldag

Fietsers en voetgangers

Maandag 24 februari

Voor fietsers en voetgangers is de binnenstad zoveel mogelijk bereikbaar. U
kunt uw fiets gratis parkeren bij de bewaakte fietsenstalling aan de Hegstraat.
Ook kunt u terecht bij de zelfservice
fietsenstalling bij het station.
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Aan de tekst van deze Gemeentewijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

Sinds 1 januari kan de gemeente Weert
een bestuurlijke boete opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in
onze bevolkingsadministratie (kortweg
BRP genoemd). U bent wettelijk verplicht om aan team Publiekszaken van de
gemeente door te geven waar u woont.
Ook als er iets verandert in uw situatie,
moet u dat melden. Bijvoorbeeld als u
trouwt of een kind krijgt. De gemeente
verwerkt uw gegevens dan in de BRP.

Parkeergarages Stationsplein en Poort
van Limburg zijn wél bereikbaar.

De Parallelweg en de Driesveldlaan zijn
ook afgesloten vanaf 12.00 uur. Komt u
vanuit de Louis Regoutstraat en de Sta-

Postbus 950, 6000 AZ Weert - Telefoon (0495) 575 000
www.weert.nl
@gemeenteweert

Maatregel om de kwaliteit bevolkingsadministratie te verbeteren

Vanaf 10.00 uur geldt een parkeerverbod
op de binnenring van alle Singels. De
parkeergarages en pleinen die binnen
de Singels liggen, zijn tussen 12.00 en ±
18.00 uur niet bereikbaar. Dat geldt ook
voor de Centrumgarage aan de Driesveldlaan. U kunt dus tijdelijk niet in- of
uitrijden bij deze garages of pleinen.

Ook is de binnenring van de Emmasingel en de Kasteelsingel vanaf 12.00
uur afgesloten. De buitenring van de
Emmasingel en Kasteelsingel is wél gewoon open voor verkeer. Vanaf de St.
Paulusstraat, Maaspoort, Vogelsbleek,
Biest en Jan van der Croonstraat is er
dus eenrichtingsverkeer. Zo kunt u via
de Stadsbrug de binnenstad verlaten.

zaterdag 1 februari 2020 - nr. 931

Dinsdag 25 februari
Woensdag 26 februari
Donderdag 27 februari
Vrijdag 28 februari
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Verschuift naar






Zaterdag 22 februari
Woensdag 26 februari
Donderdag 27 februari
Vrijdag 28 februari
Zaterdag 29 februari

