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Er staan weer bladkorven voor bladafval
Zelf bladafval naar de Milieustraat brengen

De herfst begint en bladeren vallen van de bomen. Daarom staan er weer bladkorven.
De bladkorven zijn bedoeld voor de bladeren van gemeentelijke bomen die in uw tuin
vallen. De bladkorven staan op centrale plekken in de wijken en dorpen. Dat betekent
niet dat er in iedere straat een bladkorf staat.

Bladafval kunt u ook zelf naar de Milieustraat brengen. In de herfst- en wintermaanden
(1 oktober tot 1 maart) kunt u bladafval daar gratis brengen. Dat kost u dus geen knip van
de Weerterlandpas. Voor ander afval, zoals snoeiafval, takken, hout, puin of plastic, heeft
u wél een Weerterlandpas nodig. De actuele openingstijden van de Mileustraat vindt u
op www.weert.nl

In de periode dat de bladeren van de bomen vallen, ruimt de gemeente Weert regelmatig
bladeren op. We vragen iedereen om de bladkorven te gebruiken. Zo kunnen we samen

Bedankt voor jullie droombeelden voor Weert 2030!
We hebben veel leuke ideeën en droombeelden van jullie ontvangen.
We willen iedereen bedanken voor het delen van alle toekomstbeelden voor Weert in 2030!

Van 10 t/m 20 september heeft iedereen in Weert mee kunnen denken over de toekomst van Weert. Met de mobiele bouwplaats hebben we de wijken en dorpen bezocht en veel leuke gesprekken gehad
over Weert in 2030. Op 10 kijk-en-luisterplekken werd de toekomst tot
leven gewekt. Vanuit huis kon je jouw droombeeld delen op het digitale platform. En we zijn met verschillende Weertenaren in gesprek
gegaan, maar ook met bedrijven en organisaties in Limburg.

Wij gaan nu aan de slag met het opstellen van het toekomstbeeld, dat
we gaan vastleggen in de strategische visie van Weert 2030. Eind
2020 wordt deze visie door de gemeenteraad vastgesteld.

de omgeving schoonhouden. De gemeente maakt de bladkorven regelmatig leeg.

Alleen bladeren in de bladkorf

“Een directe fietssnelweg van
Weert naar Eindhoven - dát is
Weert in 2030!”
Jongerenraad Weert

In een bladkorf mag alleen bladafval. Doe geen ander (tuin)afval in de bladkorven. Dat
levert namelijk problemen op bij het opruimen van het bladafval. Ander afval hoort thuis
in de afvalbakken of bij de Milieustraat. Als er toch ander afval in een bladkorf zit, wordt
de korf weggehaald en niet meer teruggeplaatst.

Warm Wonen in Weert
Maak uw woning energiezuinig

“Over 10 jaar zijn de winkels onder de
grond gebouwd en daarboven zitten
parken met veel bomen, dieren, plekken
waar je kunt picknicken en waar alle
rotzooi is opgeruimd.”
Jongere, 13 jaar

Warm Wonen in Weert
voor iedereen

Warm Wonen in Weert helpt inwoners met het energiezuinig maken van hun woning.
Het project is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Weert, Wonen Limburg en
WeertEnergie. Warm Wonen in Weert maakt deel uit van de gemeentelijke Routekaart
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Samen op weg naar
comfortabel, zuinig
en energieneutraal
wonen in Weert!

Energieverkenners Warm Wonen in Weert

U kunt een afspraak maken met de Energieverkenners van Warm Wonen in Weert.
Zij helpen u ook aan huis met het invullen van de vragenlijst. Huurders kunnen
warmwoneninweert.nl
@warmwoneninweert
met een bezoek van een verkenner inzicht krijgen in wat zij zelf anders kunnen
doen om energieWarm
te besparen.
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Koopwoning) met een waardebon van €25,van Gamma Weert. Hiermee kunt u materialen voor kleine energiebesparende
maatregelen aanschaffen.

“Ik hoop niet dat Weert over 10 jaar
vol staat met hoge woontorens, het
zou jammer zijn als al het groen plaats
maakt voor stenen.”
Man, 42 jaar

www.warmwoneninweert.nl

Kijk voor meer informatie en speciale acties op www.warmwoneninweert.nl
of op de Facebookpagina ‘Warm Wonen in Weert’.

Duurzame Huizen Route in Weert

Gluren bij duurzame buren

“Weert is goed op weg met het
cultuuraanbod, houd dit vast en breid het
in de toekomst verder uit.
Dat maakt een stad aantrekkelijk!”
Vrouw, 67 jaar

Zelf uw duurzame huis openstellen?

Bent u benieuwd naar wonen zonder gas? Of wilt u weten hoe u uw woning het
beste kunt isoleren? Tijdens de Duurzame Huizen Route op zaterdag 31 oktober
& 7 november kunt u duurzame woningen bezoeken en zien welke maatregelen
er mogelijk zijn. Ook in Weert. Huiseigenaren stellen hun duurzamewoning open
en vertellen over hun aanpak en ervaringen. Schrijf u in voor een bezoek aan een
woning op www.duurzamehuizenroute.nl.

Bent u een koploper op het gebied van duurzaamheid? En vindt u het leuk om andere mensen te enthousiasmeren over uw isolatiemaatregelen, zonnepanelen of
aardwarmtepomp?
Meld uw woning dan aan via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

Benieuwd naar het vervolg?
Blijf ons volgen!
www.weert.nl/weert2030

Bezoek een duurzaam huis

Op www.duurzamehuizenroute.nl is te zien welke woningen u in Weert en
omgeving kunt bezoeken. Inschrijven is verplicht. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Schrijf u op tijd in, want vol is vol!
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