
Gebiedsontwikkeling Keent en Moesel
Update wijkbewoners april 2022

Hierbij informeren we u als inwoner van Weert Zuid over diverse zaken rond de gebiedsontwikkeling Keent 
en Moesel. Hieronder ziet u de resultaten van het onderzoek over het centrum van Moesel en daarna wat 
er de komende maanden gebeurt in de wijken.

eind 2021

690 inwoners deden mee

60%
Komt minimaal 
1 x per week in 

centrum Moesel

mei 2022

100 willen meedenken over plannen

Inwoners willen een maatschappelijke accommodatie voor:

Start samenwerking 100 inwoners
Inwoners die zich hebben aangemeld via het onderzoek 
ontvangen in mei een voorstel voor samenwerking over:
• Tijdelijke invulling terrein Microhal 
• Programma van eisen MFA

19 april 
2022

Start sloop Microhal
19 april start de sloop van het Microhalcomplex. Het 
vrijkomende gebied wordt tijdelijk heringericht tot de 
definitieve plannen voor het centrumgebied af zijn. 
Gemeente en Wonen Limburg willen hieraan samen met 
inwoners invulling geven na de sloop.

Multi Functionele Accommodatie 

MFA
Onderzoek centrum Moesel

mei 2022

Samenwerking welzijn, wonen, zorg
Vanaf mei werken mensen van gemeente Weert, Wonen Limburg, Punt 
Welzijn, Land van Horne, de Zorggroep, MetGGZ, Vincent v Gogh en PSW 
vanuit één centrale locatie in de wijken, op Dries 80. Dit noemen we 
‘Keent Moesel Centraal’, meer info volgt binnenkort in huis-aan-
huisbladen en via keentmoesel.nl en Hoplr.



Naar verwachting start de 
vervanging van het riool 
in Moesel na de bouwvak

Ideeën 
centrum 
Moesel

Locatie JOP

Inloopavond eerste plannen
Ideeën voor locatie Zevensprong
Ideeën voor locatie JOP

Uitnodigingen omwonenden volgt 
per brievenbuspost.

Locatie Zevensprong

Info voor overige 
geïnteresseerden volgt via 
keentmoesel.nl en Hoplr.

sept 2022

mei 2022

Inloopavond eerste plannen

Centrum Moesel

Programma 
van eisen 
voor MFA

Uitnodiging alle wijkbewoners volgt na zomer 
via keentmoesel.nl / Hoplr  / brievenbuspost 

najaar 
2022

Start rioolvervanging Moesel
Alle inwoners van Moesel 
ontvangen een brief met 
de precieze planning

Op keentmoesel.nl vindt u deze informatie wat uitvoeriger beschreven. Via dezelfde website en 
buurtplatform Hoplr houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. U kunt daar direct op 
reageren of via het mailadres keentmoesel@wonenlimburg.nl. 

Vriendelijke groeten namens Projectteam Keent & Moesel,
Marleen Beelen en Sander Pasmans 

Voorlopige besluitvorming toekomst St.Jozefslaan Oost is in 
voorbereiding. Bewoners van deze woningen krijgen in de zomer 
een update van de voortgang en inzicht in de planning.

St.Jozefslaan Oost
juli/aug 

2022


