GEMEENTE WI J Z ER

Open Monumentendag met thema ‘Leermonument’
12 en 13 september op pad in de gemeente
In het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september vindt de jaarlijkse BankGiro
Loterij Open Monumentendag weer plaats. Overal waar de witgele vlag van de
Open Monumentendag wappert, kunt u gratis een kijkje nemen in een monument
of deelnemen aan een activiteit. Het thema van de Open Monumentendag is dit
jaar ‘Leermonument’ – monumenten waar we iets van kunnen leren. Vanwege het
coronavirus is er een aangepast programma. U kunt op eigen gelegenheid deelnemen
aan allerlei activiteiten.

bezoeken. De zusters Birgittinessen stellen hun tuin open. In wijkgebouw het Keenter

Zaterdag 12 september verbindt een wandelroute alle open monumenten in de binnenstad

Om 14.00 uur start een wandeling onder begeleiding van de Stadsgidsen langs de

van Weert met elkaar. Zondag 13 september leidt een fietsroute u langs alle activiteiten in

monumenten. De wandeling start vanaf de Markt in Weert.

Hart zijn nog allerlei tekenen van de tijd dat het nog een lagere school met gymzaal was.
In het Stadspark staat zowel de geschiedenis als de toekomstige plannen centraal. Ook
zijn o.a. de Bethelkerk, het Fatima Huis, de Wilhelmus-Hubertusmolen, de Mariakapel
in de Ursulinenhof, het Franciscus Huis, de St.-Josephkerk en de St.-Annamolen op Keent
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Houd corona buiten de deur

Actuele informatie via weert.nl/coronavirus

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Gelukkig leven veel mensen de belangrijkste basisregels na - maar er zijn ook
heel veel mensen die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. We moeten het coronavirus maximaal blijven controleren. Daarom gelden weer
aanvullende maatregelen tegen de verspreiding van het virus. Die zijn erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, zorgverleners en ziekenhuizen
niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.
De meest actuele informatie over het coronavirus vindt u op www.weert.nl/coronavirus en op de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl/coronavirus

te bezoeken.

het buitengebied. Beide routes kunt u zelfstandig volgen. Houd er wel rekening mee dat
niet alle monumenten beide dagen open zijn. De wandel- en fietsroute zijn af te halen

Monumenten in het buitengebied

bij het informatiepunt of te vinden op onze website. Het informatiepunt staat zaterdag bij

Zondag 13 september ligt het accent op het buitengebied. Op en rond de Lichtenberg is

Museum W (Markt) en zondag bij de St. Annamolen in Keent.

van alles te zien en beleven, o.a. werk van diverse kunstenaars. Ook de St. Odakapel is
open. Begin 19de eeuw was daar in de buurt, bij de Boshoverschans, een klein schooltje.

Monumenten in de binnenstad

Ook de voor Weert zo karakteristieke molens ontbreken niet in het programma.

Zaterdag 12 september ligt de nadruk op monumenten in en rond de binnenstad. Bij de

Neem bijvoorbeeld een kijkje bij de St. Annamolen in Keent, stellingmolen De Hoop

Paterskerk zijn de onlangs herontdekte kelders met het fundament van de Aldenborgh te

in Swartbroek, de standerdmolen St. Jan in Stramproy of de bergmolens St. Anna in
Tungelroy en De Nijverheid in Stramproy.
Onder leiding van de Stadsgidsen kunt u zondag 13 september het ‘rondje Weert’ van
circa 30 km fietsen. Aanmelden via info@stadsgidsenweert.nl.

Maatregelen coronavirus
Uiteraard gelden ook tijdens de Open Monumentendag de coronamaatregelen. Ga er op
uit, maar vermijd drukte, houd onderling afstand en houd u aan de basisregels. Reserveer
waar mogelijk en volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers op. Ze zijn herkenbaar aan
de witgele badge.

Activiteiten, informatie en routes

Gebruik de duobak om te scheiden
Geen restafval bij het GFT!
Sinds 1 juli is Van Kaathoven de inzamelaar van huisvuil in de gemeente
Weert. De inzameling gebeurt gewoon
met de bekende duobak en op de gebruikelijke ophaaldag. Wel zijn er enkele aandachtspunten waar u op moet
letten.

Ander tijdstip
De duobak wordt gewoon op de gebruikelijke ophaaldag leeggemaakt,
maar waarschijnlijk wél op een ander
tijdstip dan u gewend bent. Dit komt
omdat er een andere route gereden
wordt. Daarom: zorg dat de duobak om
7.00 uur aan de weg staat en laat de
bak staan tot hij leeg is.

Gebruik de duobak
zoals bedoeld!
De naam zegt het al: het idee van de
duobak is dat er twee verschillende
bakken in zitten. Restafval (aan de kant
van de wielen) wordt zo gescheiden van

Vanaf een later moment wordt hier
daarom op gecontroleerd en worden
er gele en rode kaarten uitgedeeld. Als
het afval dan nog niet goed gescheiden
wordt, wordt de bak niet geleegd.

GFT-afval (andere kant). Die scheiding
is ook belangrijk, want bij beide
gedeeltes krijgt het afval een ‘nieuwe
bestemming’. Van het Groente-, Fruiten Tuinafval (GFT) wordt compost
gemaakt, die bijvoorbeeld jaarlijks gratis
aan inwoners wordt uitgedeeld tijdens
de compostactie. Ook het restafval
wordt na inzameling machinaal
gescheiden,
zodat
bijvoorbeeld
kunststofverpakkingen en drankkartons
hergebruikt kunnen worden.

Duobak vervangen
Is het tussenschot kapot of weg? Neem

Controles op scheiding
Om gescheiden afval opnieuw te kunnen gebruiken, is het wél van belang
dat er geen dingen bij zitten die er niet
in horen (vervuiling). Gooi dus geen
plastic of restafval bij het GFT-afval.
Eén vervuilde duobak kan namelijk al
betekenen dat de hele lading GFT in de
ophaalwagen afgekeurd wordt. Helaas
merken we regelmatig dat alles zomaar
bij elkaar wordt gegooid in de duobak.

Er zijn ook een aantal activiteiten die u zelfstandig kan doen, zoals een digitale quiz.
Uitgebreide informatie over de Open Monumentendag is te vinden op www.weert.nl/
openmonumentendag en www.erfgoedhuisweert.nl Alle informatie en de openingstijden
van de Open Monumentendag vindt u ook in het programmaboekje. Dit boekje, de
wandelroute en de fietsroute kunt u gratis afhalen bij het informatiepunt (zaterdag bij

Gemeente Weert start nieuw proces melding openbare ruimte
Melding indienen makkelijker én inzichtelijker
Meldingen van bijvoorbeeld omgewaaide bomen, kapotte verkeerslichten,
gedumpt afval of overlast in de openbare ruimte doet u bij de gemeente: de
zogenaamde melding openbare ruimte.
Die melding kunt u al digitaal doen,
maar het proces wordt nu nóg makkelijker en vooral inzichtelijker. Vanaf
1 september start de gemeente Weert
met dit nieuwe proces voor de meldingen openbare ruimte.

Vanuit de ogen van de inwoner
Samen met inwoners heeft de gemeente
Weert vorig jaar het proces van een
melding openbare ruimte onder de
loep genomen. Hoe kijken ze aan
tegen het indienen van zo’n melding?
Wat missen inwoners? Wat kan

anders? Op die manier is de ultieme
‘klantbeleving’ geschetst. Daarmee
is het proces verbeterd en is het nog
makkelijker om een melding openbare
ruimte in te dienen. Het digitale
formulier is eenvoudiger, zodat een
melding doen nog sneller gaat.

Start Warm Wonen in Weert
De gemeente Weert, Wonen Limburg en Weert Energie gaan inwoners helpen met
energiezuinig maken van de woning. Alle inwoners van Weert krijgen daarvoor
binnenkort een brief en een folder in de brievenbus met uitleg over het project Warm
Wonen in Weert. Daarbij zit ook een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over
energie besparen in de woning. En we presenteren een hele aantrekkelijke aanbieding
als u met ons mee doet.
We staan gezamenlijk voor een grote opgave om Weert energieneutraal te maken
voor 2040. De gemeenteraad heeft onlangs de Routekaart Energieneutraal 2040
vastgesteld. Hierin staat beschreven wat ons in Weert te doen staat om energie te
besparen en op te wekken. In Weert gaan we niet meteen voor gasloos. We zorgen
er tot 2030 eerst voor dat woningen optimaal geïsoleerd worden, zodat we straks
klaar zijn voor de overstap naar een andere energiebron.

Volg de melding

Informatiebijeenkomsten

Voortaan kunt u de melding openbare ruimte via uw DigiD, uw digitale identiteit, doen. Het voordeel
daarvan is dat u achteraf de status
van de melding kan volgen. Door
in te loggen via MijnOverheid of de
Persoonlijke Internet Pagina (PIP) van
de gemeente Weert, kunt u precies
zien hoe ver de afhandeling van de
melding is. Het blijft ook mogelijk

om een melding te doen zonder in te
loggen met DigiD, maar dan kunt u de
status van de melding niet volgen.

Over DigiD
DigiD is uw digitale identiteit. Het is
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een gemeenschappelijk systeem om
veilig in te loggen, bijvoorbeeld via de
website van de gemeente Weert. De
makkelijkste manier om in te loggen is
met behulp van de DigiD app. Kijk voor
meer informatie op www.digid.nl

Daarbij hebben we uw hulp hard nodig. We vragen u om uw brievenbus goed in
de gaten te houden en de volgende data alvast vrij te houden in de agenda, zodat
u de informatiebijeenkomsten ‘Energie besparen in de woning’ kunt bijwonen. De
bijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis én via een online
videoverbinding.
Maandag 21 september 19.30 – 21.00 uur
Dinsdag 22 september 19.30 – 21.00 uur
Woensdag 30 september 19.30 – 21.00 uur
Donderdag 1 oktober 19.30 – 21.00 uur

7

dan contact op met de Huisvuildesk
van Van Kaathoven via (088) 7310031.
Er wordt dan een afspraak gemaakt
om de duobak gratis om te wisselen
voor een nieuwe. Op het afgesproken
moment zet u de duobak leeg aan de
straat. Van Kaathoven wisselt deze dan
om voor een nieuwe.

