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SAMENVATTING 
 
 
Respons 
 
Het onderzoek is uitgezet onder alle inwoners van de wijken Moesel, Keent en Graswinkel. 
Het responspercentage is 12%, voor het grootste deel uit de leeftijdsklasse 36-75 jaar, 
samenwonend (met of zonder kinderen) en langer dan 20 jaar woonachtig in de wijk Moesel. 
 
 
Centrumgebied Moesel 
 
Zo’n 60% bezoekt het centrumgebied vaker dan 1x per week en dan met name Jumbo, 
Primera, DA Drogisterij, pinautomaat, PostNL Postkantoor en Wijnhuis Weert. 
 
42% ervaart het centrumgebied als veilig, 9% als onveilig en 49% als neutraal. 
+: overdag sociale controle, open en overzichtelijk 
-: parkeer- en verkeersproblematiek, rondhangende personen, donkere plekken 
 
14% ervaart de inrichting/uitstraling als prettig, 18% als onprettig en 68% als neutraal. 
+: functioneel, netjes 
-: verouderd, sfeerloos, rommel(ig), parkeerproblematiek, te weinig groen 
 
60% is tevreden over parkeerplek voor de fiets, 13% is ontevreden. Het gaat dan altijd over 
de beschikbaarheid van voldoende c.q. onvoldoende parkeerplekken. 
36% is tevreden over parkeerplek voor de auto, 27% is ontevreden (te weinig plek, 
onoverzichtelijke situaties). Velen geven als tip: maak er éénrichtingsverkeer van. 
 
83% vindt het prettig als de Jumbo twee ingangen blijft houden. 
 
27% maakt vaak gebruik van afval- en verzamelcontainers, 34% af en toe, 39% nooit.  
+: praktisch 
-: zootje, vies, zwerfafval, zitten te snel vol 
 
Winkels/voorzieningen: 
+: fijn gevarieerd aanbod (minimaal behouden en zelfs uitbreiden), alles bij elkaar en 

dichtbij, 
pinautomaat 
-: verouderd, onvoldoende parkeerruimte/onoverzichtelijke parkeersituatie, leegstand, 
rommel 
Ontbrekende winkels/voorzieningen met name (meer dan 15x genoemd) slager, 
koffietent/lunchroom/café, bloemist, kledingwinkel, kapper, Kruidvat, Action/budgetwinkel 
 
Buitenruimte rondom winkelcentrum: 
+: (voldoende) groen, verlichting, bankjes, overzichtelijkheid/ruimte/open karakter, 
parkeermogelijkheden 
-: te weinig groen/slecht onderhouden groen, ouderwetse uitstraling, te weinig (goede) 
bankjes, rommelig, slechte verlichting, slechte bestrating, ongezellig/sfeerloos 
 
 
Buurthuis Moesel 
 
87% kent het buurthuis Moesel, 27% brengt er wel eens een bezoek. 
Meest genoemde trefwoord: verouderd/sfeerloos. 
Meest bezochte activiteiten: carnaval (74%) en informatiebijeenkomsten (45%). 
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De Stegel 
 
47% kent De Stegel, 18% bracht er wel eens een bezoek. 
Meest genoemde trefwoord: verouderd/sfeerloos. 
Meest bezochte activiteiten: feesten/partijen/koffietafels (57%), vergaderingen/cursussen 
(41%) en vanuit een vereniging waarvan men lid is (32%). 
 
 
Microbar 
 
80% kent de Microbar, 24% bracht er wel eens een bezoek. 
Meest genoemde trefwoord: gezellig. 
Meest bezochte activiteiten: cafébezoek (58%) en feesten en partijen (57%). 
 
 
Nieuwe maatschappelijke accommodatie (MFA) 
 
De vijf belangrijkste activiteiten/faciliteiten voor de wijk vindt men dagopvang voor ouderen, 
maaltijdvoorziening voor ouderen, jeugdactiviteiten, terras en carnavalsactiviteiten. We zien 
hier geen/nauwelijks verschil tussen de verschillende leeftijdsklassen, huishoudenstypen en 
wijken. 
 
De vijf activiteiten/faciliteiten waarvan men zelf (of de gezinsleden) gebruik zal gaan maken 
zijn terras, bistro/lunchroom, carnavalsactiviteiten, muziek-, dans- en theatervoorstellingen 
en café/bar. Ook hier zien we geen/nauwelijks verschil tussen de verschillende 
huishoudenstypen en wijken. Wel geven de 75+ers aan gebruik te maken van 
dagopvang/maaltijdvoorziening voor ouderen. 
 
Er worden nog veel verschillende suggesties gedaan voor extra activiteiten/faciliteiten, maar 
geen van deze wordt meer dan 10x genoemd. 
 
36% van de respondenten bezoekt de nieuwe MFA het liefst ’s avonds, 21% ’s middags en 
slechts 4% ’s ochtends. 38% heeft geen specifieke voorkeur voor een tijdstip. 
 
Men vindt dat de nieuwe MFA er voornamelijk moet zijn voor ouderen (ruim 200x), 157 
respondenten vinden dat deze er voor iedereen moet zijn. Ruim 100 respondenten vinden 
met name de jongeren de belangrijkste doelgroep. 
 
58% vindt dat de nieuwe MFA qua sfeer/uitstraling een mix moet zijn van modern/zakelijk en 
huiselijk/knus, 29% vindt dat deze huiselijk/knus moet zijn, 4% vindt modern/zakelijk, 6% 
heeft geen voorkeur. 
 
8% zou zelf wel iets willen organiseren in de nieuwe MFA, 15% zou als vrijwilliger willen 
meehelpen bij activiteiten die door anderen georganiseerd worden, 6% zou willen helpen 
met beheertaken en klussen rondom de nieuwe MFA. 15% zou wel op een of andere manier 
willen helpen, maar weet niet hoe. 
Van degenen die geen interesse hebben zijn de voornaamste redenen: geen tijd, niet 
mogelijk door gezondheid/hoge leeftijd, ben nog werkzaam nu, doe al 
vrijwilligerswerk/mantelzorg 
 
Op de vraag of men zelf ideeën heeft waardoor ontmoeting tussen bewoners gestimuleerd 
kan worden wordt een 30-tal activiteiten genoemd, geen daarvan vaker dan 5x. 
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Communicatie en participatie 
 
80% vindt de huidige communicatiekanalen voldoende om op de hoogte gehouden te 
worden van de ontwikkelingen rondom centrumgebied Moesel. 
Als alternatieve suggesties worden met name nog genoemd: Facebook, Weert de Gekste en 
nieuwsbrief via e-mail. 
 
12% wil graag meedenken/meepraten over plannen voor het totale centrumgebied Moesel, 
9% wil graag meedenken/meepraten over de plannen van de nieuwe MFA. 
In totaal geven 92 respondenten hun contactgegevens op. 
 
Bij de ruimte voor overige opmerkingen en suggesties achteraan de vragenlijst wordt door 
enkelen gewezen op het feit dat dit traject al veel te lang loopt en dat men meer moet 
luisteren naar bewoners. Ook wordt de hoop uitgesproken dat de nieuwe plannen voldoen 
aan de moderne tijd en dat er voor elk wat wils komt. Sommigen wijzen nog eens op een 
goede toegankelijkheid, (verkeers)veiligheid en de aan te pakken infrastructuur rondom het 
centrumgebied. Daarnaast vragen sommigen zich af of het wel allemaal grootschalig en 
nieuwbouw moet worden. En een deel geeft aan tevreden te zijn met deze enquête om de 
mening van bewoners te polsen. 
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1. Respons en algemene kenmerken respondenten 
 
Het bewonersonderzoek is uitgezet onder alle inwoners van de wijken Moesel, Keent en 
Graswinkel, in totaal 5.127 huishoudens. Men werd uitgenodigd om deel te nemen via de 
online enquêtetool SurveyMonkey. Daarnaast is de mogelijkheid geboden om desgewenst 
een papieren versie in te vullen (te verkrijgen bij de Jumbo). 
 
In totaal hebben 623 bewoners uit de drie wijken aan het onderzoek deelgenomen (604 via 
de digitale vragenlijst, 19 via de papieren versie), dit is een respons van 12%. Ook hebben 
nog eens 54 respondenten uit een andere wijk de enquête ingevuld. Van 13 respondenten is 
niet bekend uit welke wijk ze komen. 
 
  Aantal huishoudens Respons Respons % 
Moesel 1.789   296  16% 
Keent  2.266   190    8% 
Graswinkel 1.072   137  13% 
Andere wijk      54   
Niet ingevuld      13 
Totaal     690 
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2. Centrumgebied Moesel 
 
2.1. Frequentie bezoek, te bezoeken voorzieningen en vervoer ernaartoe 
  
Frequentie bezoek centrumgebied Moesel 
 

 
 
 
Het grootste deel van de respondenten (59%) bezoekt het centrumgebied Moesel vaker dan 
1x per week (met name de leeftijdsklasse 36-55 jaar, gezinnen en de bewoners van Moesel 
zelf). 
 
 
Bezochte voorzieningen centrumgebied Moesel 
 
96% Jumbo 
87% Primera 
76% DA Drogisterij 
67% Pinautomaat 
54% PostNL Postkantoor 
53% Wijnhuis Weert 
39% Bakkerij Broekmans 
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28% Chinese Box Club 
28% Cafetaria Moesel 
12% Tandzorg Oranjeplein 
  8% Mondzorg Centrum Moesel 
  4% Chiropractisch Centrum voor rug en nek 
 
Jongeren onder de 36 jaar bezoeken relatief vaker Wijnhuis Weert, Bakkerij Broekmans en 
Cafetaria Moesel en bezoeken relatief minder vaak de DA Drogisterij. 
Ouderen boven de 75 jaar bezoeken relatief minder vaak PostNL Postkantoor, Wijnhuis 
Weert, Bakkerij Broekmans en Cafetaria Moesel. 
 
 
Vervoer naar centrumgebied Moesel 
 

 
 
 
39% gaat over het algemeen met de auto naar het centrumgebied Moesel (met name de 36-
55 jarigen, de huishoudens met kinderen en de bewoners van Graswinkel). 
35% gaat met de fiets (met name de 56-75 jarigen en de bewoners van Graswinkel). 
24% komt te voet (met name de 75+ers en de bewoners van Moesel zelf). 
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2.3. Ervaren veiligheid en inrichting/uitstraling 
 
Ervaren veiligheid in/rondom centrumgebied Moesel 
 

 
 
 
42% ervaart het centrumgebied Moesel als veilig (met name de 75+ers). 
9% ervaart het als onveilig (met name de 36-55 jarigen en degenen met thuiswonende 
kinderen). 
 
Gemaakte opmerkingen m.b.t. veilig: 
14x Overdag is het veilig 
12x Open en overzichtelijk 
  8x Goede verlichting 
  8x Genoeg publiek aanwezig, sociale controle 
  2x Goed bereikbaar met rolstoel/rollator 
 
Gemaakte opmerkingen m.b.t. onveilig: 
47x Parkeerproblematiek (m.n. rond Jumbo), te smalle vakken, geen éénrichting 
33x Rondhangende jongeren, verslaafden 
30x Er wordt te hard gereden 
26x Kom er ’s avonds liever niet 
16x Locatie pinautomaat niet prettig 
13x Sommige plekken zijn donker 
  4x Rommel rond afvalcontainers 
  4x Oversteken brede wegen lastig 
  4x Onhandig voor mensen met rolstoel/rollator (soms te smal, te weinig afritten) 
  3x Slechte bestrating/stoeptegels 
  2x Fietsen gestolen 
  2x Veel vluchtroutes voor criminelen 
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Ervaren inrichting/uitstraling centrumgebied Moesel 
 

 
 
 
Het overgrote deel (68%) ervaart de inrichting/uitstraling van het centrumgebied Moesel als 
neutraal. 
14% ervaart de inrichting/uitstraling als prettig (met name de 75+ers, bewoners van Moesel 
zelf). 
18% ervaart de inrichting/uitstraling als onprettig (met name de 36-75 jarigen, gezinnen, 
bewoners uit Keent en Graswinkel). 
 
Gemaakte opmerkingen m.b.t. prettige inrichting/uitstraling: 
15x Functioneel 
  7x Ziet er netjes en verzorgd uit 
  5x Overzichtelijk 
  2x Gezellig 
 
Gemaakte opmerkingen m.b.t. onprettige inrichting/uitstraling: 
101x Verouderd, niet meer van deze tijd 
48x Sfeerloos, ongezellig, kleurloos 
35x Rommelig, rommel bij m.n. afvalcontainers 
23x Parkeerproblemen (te weinig plek, lastig bewegen met auto) 
18x Te weinig (onderhoud aan) groen 
  8x Weinig licht 
  4x Slechte bestrating 
  3x Leegstand 
  2x Muziek 
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2.4. Parkeren met fiets en auto 
 
Parkeren fiets centrumgebied Moesel 
 

 
 
 
Degenen die wel eens met de fiets naar centrumgebied Moesel gaan parkeren deze voor 
het grootste deel bij de fietsenstalling ingang Jumbo, zijde Oranjeplein. Een kleiner deel 
parkeert deze bij de fietsenstalling ingang Jumbo, zijde Willem de Zwijgerstraat. 
 
 

 
 
 
Het merendeel van de respondenten (60%) is tevreden over een parkeerplek voor de fiets, 
13% is hierover ontevreden. Bijna alle opmerkingen die hierbij gemaakt worden hebben te 
maken met de beschikbaarheid van parkeerplekken (voldoende dan wel onvoldoende). 
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Parkeren auto centrumgebied Moesel 
 

 
 
 
Degenen die wel eens met de auto naar centrumgebied Moesel gaan parkeren deze voor 
het grootste deel bij de parkeerplaats Oranjeplein. Een kleiner deel parkeert deze bij de 
parkeerplaats, zijde Willem de Zwijgerstraat. 
 
 

 
 
36% van de respondenten is tevreden over een parkeerplek voor de auto, 27% is hierover 
ontevreden. Met betrekking tot laatstgenoemde worden slechts twee soorten opmerkingen 
gemaakt: 
1. Te weinig plek (91x) 
2. Onoverzichtelijke situaties, te krap, chaotisch (78x) 
 
En een kleine 20-tal respondenten draagt hier een oplossing aan: maak er 
éénrichtingsverkeer van! 
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2.5. Ingang Jumbo en afval- en verzamelcontainers 
 
Ingang Jumbo 

 
 
 
Het overgrote deel (83%) vindt het prettig als de Jumbo zowel aan de Willem de 
Zwijgerstraat als aan de Nassaulaan een ingang blijft houden. 
 
 
Gebruik afval- en verzamelcontainers centrumgebied Moesel 
 

 
 
 
27% van de respondenten maakt vaak gebruik van de aanwezige afval- en 
verzamelcontainers (met name de 75+ers en (uiteraard) de bewoners van Moesel zelf).  
34% maakt er af en toe gebruik van en 39% nooit.  
 
Buiten het feit dat veel bewoners de afval- en verzamelcontainers prima en praktisch vinden 
worden er ook wel wat negatieve opmerkingen geplaatst: 
131x Vaak een zootje, vies, zwerfafval dat naast containers gedumpt wordt 
  52x Zitten te snel vol, worden niet vaak genoeg leeg gehaald 
  15x Vaak glas(resten) op de grond 
  14x Opening voor m.n. plastic afval te smal 
    4x Geen fraai uitzicht voor omwonenden 
    3x Mis een plek voor oud papier 
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2.6. Positieve en negatieve aspecten m.b.t. winkels en voorzieningen 
 
Positieve aspecten winkels/voorzieningen winkelcentrum Moesel 
 
338x Fijn gevarieerd winkel- en voorzieningenaanbod (minimaal behouden en zelfs 

uitbreiden) 
  57x Alles bij elkaar en dichtbij 
  53x Pinautomaat 
  22x (gratis) parkeren 
    5x Afvalcontainers 
    4x Kerk 
 
Aanvullend geven 15 respondenten aan dat ze liever een Jumbo willen, geen Albert Heyn. 
 
 
Negatieve aspecten winkels/voorzieningen/winkelcentrum Moesel 
 
89x Uitstraling/verouderd 
76x Onvoldoende parkeerruimte/onoverzichtelijke parkeersituatie 
44x Niets negatiefs 
33x Leegstand pand(en) 
27x Rommel bij afvalcontainers 
17x Kerk (sloop, andere bestemming) 
16x Donkere hoekjes (m.n. bij pinautomaat) 
13x Te weinig groen 
12x Winkelaanbod mag ruimer 
12x Jammer dat Jumbo verdwijnt 
  8x Onveiligheid/overlast van verkeer 
  6x Slechte bestrating/trottoirs 
  5x Sociale onveiligheid 
  2x Verlichting in trottoir 
 
 
Ontbrekende type winkels/voorzieningen winkelcentrum Moesel 
 
Hier worden veel verschillende suggesties gedaan: 
59x Slager 
32x Koffietent/lunchroom/café 
27x Bloemist 
23x Kledingwinkel 
18x Kapper 
17x Kruidvat 
16x Action/budgetwinkel 
14x Groentewinkel 
12x Winkel met buitenlandse producten/toko 
11x Cadeauwinkel, stomerij, restaurant 
10x Dierenwinkel 
  9x Winkel voor huishoudelijke artikelen 
  6x Terras, schoenenwinkel, schoenmaker 
  5x Viswinkel 
  4x Apotheek, pizzeria, pakketophaalpunt 
  3x Kaaswinkel, ontmoetingsplek, openbaar toilet 
  2x Elektronicawinkel, bakker, fietsenmaker, ijssalon 
  1x Witgoedwinkel, winkel waar je kunt kopiëren, gymzaal, schoonheidsspecialist, 

boekhandel 
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2.7. Positieve en negatieve aspecten m.b.t. buitenruimte 
 
Positieve aspecten buitenruimte rondom winkelcentrum Moesel 
 
Opvallend is dat men hier ook veel zaken noemt die niet goed zijn (43x wordt zelfs gezegd  
‘niets positiefs’)!  
 
Positief vindt men: 
44x (voldoende) groen/bomen 
33x Verlichting 
21x Bankjes 
16x Overzichtelijkheid/ruimte/open karakter 
16x Parkeermogelijkheden 
11x Brede stoep/bestrating 
  9x Overkapping 
  6x Muziek die gedraaid wordt 
  4x Levendig/gezellig 
 
 
Negatieve aspecten buitenruimte rondom winkelcentrum Moesel 
 
85x Te weinig groen/slecht onderhouden groen 
55x Ouderwetse uitstraling 
54x Te weinig (goede) bankjes 
42x Rommelig/slecht onderhouden 
39x Slechte verlichting/irritante verlichting in stoep 
35x Slechte bestrating 
35x Ongezellig/sfeerloos 
15x Rommel bij afvalcontainers 
13x Slechte verkeersveiligheid 
  9x Sociale onveiligheid 
  8x Te weinig parkeermogelijkheden 
  5x Te weinig fietsenstallingen 
 
 
3. Gebruik buurthuis Moesel, De Stegel en Microbar 
 
3.1. Buurthuis Moesel 
 
Bekendheid buurthuis Moesel 
 
87% van de respondenten kent het buurthuis Moesel (met name de bewoners van Moesel 
zelf). 
13% kent het niet (met name jongeren onder 36 jaar, alleenwonenden). 
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Frequentie bezoek aan buurthuis Moesel 
 

 
 
27% brengt wel eens een bezoek aan het buurthuis Moesel (met name de 75+ers en 
degenen uit Moesel zelf). 
73% brengt er niet/nauwelijks een bezoek (met name alleenwonenden). 
 
 
Algemene indruk buurthuis Moesel 
 
Genoemde (geclusterde) trefwoorden (samen 710): 
253x Verouderd/sfeerloos 
114x Gezellig 
  68x Centrale ligging/toegankelijk 
  59x Onmisbaar in de wijk 
  59x Groot/ruim 
  58x Activiteiten (m.n. carnaval, verenigingen) 
  56x Ontmoetingsplek 
  15x Gemoedelijk/nostalgie 
  11x (te) klein 
    8x Fijn voor feestjes 
    5x Netjes 
    4x Trefpunt voor ouderen 
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Bezochte activiteiten buurthuis Moesel 
 
N.B.: omdat men hier meerdere antwoorden kan aankruisen is het totaal meer dan 100%. 
 

 
 
Buurthuis Moesel wordt het vaakst bezocht voor carnavalsactiviteiten (74%), met name door 
bewoners jonger dan 36 jaar en gezinnen. 
45% komt er voor informatiebijeenkomsten, met name door 55+ers en bewoners van Moesel 
zelf. 
 
 
3.2. De Stegel 
 
Bekendheid De Stegel 
 
47% van de respondenten kent De Stegel (met name de 55+ers en de bewoners van 
Moesel zelf). 
53% kent het niet (met name de 55- ers, alleenwonenden en de bewoners van andere 
wijken). 
 
 
Frequentie bezoek aan De Stegel
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18% bracht wel eens een bezoek aan De Stegel (met name jongeren onder 36 jaar en de 
huishoudens met kinderen). 
82% bracht er niet/nauwelijks een bezoek (met name alleenwonenden, degenen afkomstig 
uit Keent). 
 
 
Algemene indruk De Stegel 
 
Genoemde (geclusterde) trefwoorden (samen 263): 
116x Verouderd/sfeerloos 
  40x Gezellig 
  27x Ontmoetingsplek 
  25x Onmisbaar in de wijk 
  23x Fijn voor feestjes 
  13x Gemoedelijk/nostalgie 
    6x (te) klein 
    6x Trefpunt voor ouderen 
    4x Centrale ligging/toegankelijk 
    3x Groot/ruim 
 
 
Bezochte activiteiten De Stegel 
 
N.B.: omdat men hier meerdere antwoorden kan aankruisen is het totaal meer dan 100%. 
 

 
 
De Stegel werd het vaakst bezocht voor feesten/partijen/koffietafels (57%), met name door 
de leeftijdsgroep 55 of jonger, gezinnen en bewoners van Graswinkel. 
41% kwam er voor vergaderingen/cursussen, met name door bewoners van Graswinkel. 
32% kwam er vanuit een vereniging waarvan men lid is, met name degenen jonger dan 36 
jaar. 
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3.3. Microbar 
 
Bekendheid Microbar 
 
80% van de respondenten kent De Microbar (met name de 36-55 jarigen, de huishoudens 
met kinderen). 
20% kent het niet (met name alleenwonenden). 
 
 
Frequentie bezoek Microbar 
 

 
 
24% bracht wel eens een bezoek aan de Microbar (met name de bewoners uit Moesel zelf). 
76% bracht er niet/nauwelijks een bezoek (met name alleenwonenden en degenen 
afkomstig uit Keent). 
 
 
Algemene indruk Microbar 
 
Genoemde (geclusterde) trefwoorden (samen 447): 
157x Gezellig 
  97x Verouderd/sfeerloos 
  64x Ontmoetingsplek 
  60x Onmisbaar in de wijk 
  26x Gemoedelijk/nostalgie 
  11x Centrale ligging/toegankelijk 
  10x Activiteiten (m.n. carnaval, verenigingen) 
    8x (te) klein 
    6x Trefpunt voor ouderen 
    6x Fijn voor feestjes 
    2x Netjes 
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Bezochte activiteiten Microbar 
 
N.B.: omdat men hier meerdere antwoorden kan aankruisen is het totaal meer dan 100%. 
 

 
 
De Microbar werd het vaakst bezocht voor cafébezoek (58%), met name door 36-55 jarigen 
en gezinnen. 
57% kwam er voor feesten en partijen, met name degenen jonger dan 55 jaar, gezinnen en 
bewoners van Graswinkel. 
40% kwam er voor terrasbezoek, met name de 36-55 jarigen en alleenwonenden. 
33% kwam er vanuit een vereniging, waarvan men lid is, met name degenen jonger dan 36 
jaar. 
 
 
Vervoer naar buurthuis Moesel, De Stegel en Microbar 
 

 
 
Over het algemeen gaat/ging men te voet naar de accommodaties buurthuis Moesel, De 
Stegel en/of Microbar (40%), met name de 75+ers en de bewoners van Moesel zelf,  
22% gaat/ging er met de fiets naartoe, met name degenen jonger dan 36 jaar en de 
bewoners van Graswinkel. 
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4. Mening en wensen nieuwe maatschappelijke accommodatie 
 
4.1. Belang verschillende activiteiten/faciliteiten in nieuwe accommodatie voor de 

wijk 
 
Bewoners kennen, van hoog naar laag, de volgende gemiddelde scores toe aan het belang 
van de activiteit/faciliteit voor de wijkbewoners (waarbij 3 = zeer belangrijk, 2 = redelijk 
belangrijk en 1 = niet belangrijk): 

 
  Gem. score  

1 Dagopvang voor ouderen 2.52 

2 Maaltijdvoorziening voor ouderen 2.50 

2 Jeugdactiviteiten 2.50 

4 Terras 2.35 

5 Carnavalsactiviteiten 2.34 

6 Café/bar 2.23 

7 Muziek-, dans- en theatervoorstellingen 2.17 

8 Vergaderingen 2.15 

9 Familiebijeenkomsten (feestjes, verjaardagen etc.) 2.13 

9 Cursussen 2.13 

11 Bistro/lunchroom 2.10 

12 Bruiloften en partijen 1.99 

13 Tentoonstellingen 1.97 

14 Kienen 1.87 

15 Biljarten 1.81 

16 Darten 1.73 

 
 
Top 5 naar leeftijdsklasse: 
 

 Jonger dan 36 jaar 36 – 55 jaar 56 – 75 jaar Ouder dan 75 jaar 

1 Jeugdactiviteiten 
(2.44) 

Jeugdactiviteiten 
(2.58) 

Maaltijdvoorziening 
ouderen 
(2.57) 

Dagopvang ouderen 
(2.55) 

2 Carnavalsactiviteiten 
(2.41) 

Dagopvang ouderen 
(2.57) 

Dagopvang ouderen 
(2.56) 

Maaltijdvoorziening 
ouderen 
(2.54) 

3 Dagopvang ouderen 
(2.28) 

Maaltijdvoorziening 
ouderen 
(2.51) 

Jeugdactiviteiten 
(2.50) 

Terras 
(2.29) 

4 Maaltijdvoorziening 
ouderen 
(2.28) 

Terras 
(2.41) 

Terras 
(2.36) 

Jeugdactiviteiten 
(2.26) 

5 Terras (2.24) Carnavalsactiviteiten 
(2.36) 

Carnavalsactiviteiten 
(2.35) 

Café/bar, 
familiebijeenkomsten 
(2.15) 
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Top 5 naar samenstelling huishouden: 
 

 Alleenwonend Met partner, zonder 
kinderen 

Met partner, met 
kind(eren) 

Zonder partner, met 
kind(eren) 

1 Maaltijdvoorziening 
ouderen 
(2.50) 

Dagopvang ouderen 
(2.51) 

Jeugdactiviteiten 
(2.64) 

Maaltijdvoorziening 
ouderen 
(2.71) 

2 Dagopvang ouderen 
(2.46) 

Maaltijdvoorziening 
ouderen 
(2.50) 

Dagopvang ouderen 
(2.55) 

Dagopvang ouderen, 
jeugdactiviteiten 
(2.67) 

3 Jeugdactiviteiten 
(2.31) 

Jeugdactiviteiten 
(2.46) 

Carnavalsactiviteiten  
(2.51) 

Terras 
(2.65) 

4 Terras 
(2.22) 

Terras 
(2.34) 

Maaltijdvoorziening 
ouderen 
(2.47) 

Cursussen 
(2.42) 

5 Bistro/lunchroom 
(2.12) 

Carnavalsactiviteiten 
(2.33) 

Terras 
(2.41) 

Carnavalsactiviteiten 
(2.38) 

 
 
Top 5 naar wijk: 
 

 Moesel Keent Graswinkel 

1 Jeugdactiviteiten 
(2.55) 

Maaltijdvoorziening 
ouderen 
(2.53) 

Dagopvang ouderen 
(2.49) 

2 Dagopvang ouderen 
(2.54) 

Dagopvang ouderen 
(2.51) 

Maaltijdvoorziening 
ouderen 
(2.43) 

3 Maaltijdvoorziening 
ouderen 
(2.49) 

Jeugdactiviteiten 
(2.44) 

Jeugdactiviteiten 
(2.42) 

4 Carnavalsactiviteiten 
(2.44) 

Terras 
(2.31) 

Terras 
(2.30) 

5 Terras (2.40) Carnavalsactiviteiten 
(2.26) 

Carnavalsactiviteiten 
(2.21) 

 
 
4.2. Gebruik verschillende activiteiten/faciliteiten in nieuwe accommodatie 
 
Bewoners kennen, van hoog naar laag, de volgende gemiddelde scores toe aan het gebruik 
dat ze zelf (en/of hun gezinsleden) van de activiteit/faciliteit gaan maken (waarbij 3 = veel 
gebruik, 2 = af en toe gebruik en 1 = geen gebruik): 

 
  Gem. score  

1 Terras 1.94 

2 Bistro/lunchroom 1.88 

3 Carnavalsactiviteiten 1.86 

4 Muziek-, dans- en theatervoorstellingen 1.77 

5 Café/bar 1.73 

6 Tentoonstellingen 1.65 

6 Familiebijeenkomsten (feestjes, verjaardagen etc.) 1.65 

8 Bruiloften en partijen 1.55 

9 Vergaderingen 1.54 

10 Cursussen 1.51 

11 Jeugdactiviteiten 1.50 

12 Dagopvang voor ouderen 1.39 

12 Maaltijdvoorziening voor ouderen 1.39 
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14 Kienen 1.25 

15 Biljarten 1.23 

16 Darten 1.17 

 
 
Top 5 naar leeftijdsklasse: 
 

 Jonger dan 36 jaar 36 – 55 jaar 56 – 75 jaar Ouder dan 75 jaar 

1 Terras, 
carnavalsactiviteiten 
(1.99) 

Terras 
(2.01) 

Terras 
(1.89) 

Dagopvang ouderen 
(1.96) 

2 Bistro/lunchroom 
(1.96) 

Bistro/lunchroom 
(1.97) 

Carnavalsactiviteiten 
(1.83) 

Maaltijdvoorziening 
ouderen 
(1.89) 

3 Café/bar 
(1.75) 

Carnavalsactiviteiten 
(1.91) 

Bistro/lunchroom 
(1.79) 

Bistro/lunchroom 
(1.82) 

4 Muziek/dans/theater 
(1.58) 

Muziek/dans/theater 
(1.85) 

Muziek/dans/theater 
(1.78) 

Terras 
(1.80) 

5 Jeugdactiviteiten 
(1.57) 

Café/bar 
(1.75) 

Tentoonstellingen 
(1.76) 

Familiebijeenkomsten 
(1.76) 

 
 
Top 5 naar samenstelling huishouden: 
 

 Alleenwonend Met partner, zonder 
kinderen 

Met partner, met 
kind(eren) 

Zonder partner, met 
kind(eren) 

1 Terras, 
bistro/lunchroom 
(1.84) 

Terras 
(1.88) 

Carnavalsactiviteiten 
(2.12) 

Terras 
(2.30) 

2 Muziek/dans/theater 
(1.72) 

Bistro/lunchroom 
(1.80) 

Terras 
(2.00) 

Bistro/lunchroom 
(2.13) 

3 Tentoonstellingen 
(1.64) 

Carnavalsactiviteiten 
(1.76) 

Bistro/lunchroom 
(1.96) 

Carnavalsactiviteiten, 
muziek/dans/theater 
(1.91) 

4 Café/bar, 
carnavalsactiviteiten 
(1.57) 

Café/bar. 
Muziek/dans/theater 
(1.72) 

Jeugdactiviteiten 
(1.88) 

Café/bar, 
Bruiloften/partijen 
(1.83) 

5 Familiebijeenkomsten, 
maaltijdvoorziening 
ouderen 
(1.49) 

Tentoonstellingen 
(1.65) 

Muziek/dans/theater 
(1.84) 

Cursussen, 
familiebijeenkomsten 
(1.78) 

 
 
Top 5 naar wijk: 
 

 Moesel Keent Graswinkel 

1 Terras 
(2.03) 

Bistro/lunchroom 
(1.90) 

Terras 
(1.84) 

2 Carnavalsactiviteiten 
(1.96) 

Terras 
(1.89) 

Bistro/lunchroom 
(1.78) 

3 Bistro/lunchroom 
(1.93) 

Carnavalsactiviteiten 
(1.78) 

Carnavalsactiviteiten 
(1.76) 

4 Muziek/dans/theater 
(1.86) 

Muziek/dans/theater 
(1.71) 

Muziek/dans/theater 
(1.69) 

5 Café/bar 
(1.84) 

Café/bar 
(1.65) 

Café/bar 
(1.66) 
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4.3. Aanvullende ideeën activiteiten/faciliteiten in nieuwe accommodatie 
 
Hier worden de volgende suggesties gedaan: 
9x Yoga/gym, ruimte voor muziekverenigingen 
7x Beurzen/rommelmarkt, activiteiten voor (kleine) kinderen 
6x Open inloop voor iedereen, spelletjes/kaarten 
5x Activiteiten voor eenzamen/alleenstaanden, mogelijkheid tot geloofsbeleving 
4x Zo lang het maar betaalbaar blijft 
3x Voorlichting voor ouderen, ruimte voor wijkagent, wijkbibliotheek 
2x Ruimte om allerlei spullen te lenen, proeverij/buurtborrel, ruimte voor 

wijkverpleegkundige, jeu de boules, dansen, studieruimte, hulpvraag/-aanbodloket, 
ruimte voor toneelverenigingen, repaircafé 

1x Kinderopvang, hulp voor mensen met taalachterstand 
 
 
4.4. Gewenste tijdstip bezoek nieuwe accommodatie 
 

 
 
 
36% van de respondenten bezoekt de nieuwe MFA het liefst ’s avonds.(met name degenen 
jonger dan 55 jaar en gezinnen). 
21% bezoekt het bij voorkeur in de middag (met name 75+ers en alleenwonenden). 
Slechts 4% komt er liever ’s ochtends (met name 56-75 jarigen). 
38% heeft geen specifieke voorkeur voor een tijdstip. 
 
 
4.5. Doelgroepen nieuwe accommodatie 
 
Hier wordt met name genoemd: 
221x Ouderen 
157x Iedereen 
103x Jongeren 
  31x Mensen in een kwetsbare positie, eenzamen, alleenstaanden 
  28x Verenigingen 
    6x Mensen met een niet-Westerse achtergrond 
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4.6. Gewenste sfeer/uitstraling nieuwe accommodatie 
 

 
 
58% van de respondenten vindt dat de nieuwe MFA qua sfeer/uitstraling een mix moet zijn 
van modern/zakelijk en huiselijk/knus (met name de 55+ers). 
29% vindt dat de sfeer/uitstraling huiselijk/knus moet zijn (met name degenen onder de 55 
jaar en éénouder gezinnen). 
4% vindt dat dit modern/zakelijk moet zijn. 
6% heeft geen voorkeur. 
2% heeft een andere mening, maar hierop wordt nauwelijks een toelichting gegeven (veelal 
betreft het toch een combinatie van modern en huiselijk). 
 
 
4.7. Inzet bewoners bij nieuwe accommodatie 
 

 
 
N.B.: omdat men hier meerdere antwoorden kan aankruisen is het totaal meer dan 100%. 
 
8% van de respondenten zou zelf wel iets willen organiseren in de nieuwe MFA (met name 
degenen jonger dan 36 jaar). 
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15% zou als vrijwilliger willen meehelpen bij activiteiten die door anderen georganiseerd 
worden (met name de 36-55 jarigen, gezinnen en bewoners van Moesel zelf). 
6% zou willen helpen met beheertaken en klussen rondom de nieuwe MFA. 
15% zou wel op een of andere manier willen helpen, maar weet niet hoe (met name de 56-
75 jarigen, samenwonenden zonder kinderen en bewoners uit Graswinkel). 
61% heeft geen behoefte om zich in te zetten voor de nieuwe MFA. 
11% heeft hier ‘anders’ ingevuld, namelijk: 
11x Misschien in toekomst (werk nog, te veel andere verplichtingen) 
  9x Gezien ouderdom/gezondheidsproblemen lastig 
  6x Doe al veel in/voor de wijk 
  2x Ligt aan soort activiteiten die georganiseerd gaan worden 
  1x Bij activiteit ‘samen koken/eten’ vooraf rekening houden met grote keuken 
  1x Bemensing bij open inloop 
  1x Kan voor muziek zorgen bij (country) line dancing 
  
Bij de toelichting werd o.a. nog het volgende genoemd: 
23x Geen tijd 
21x Niet mogelijk door gezondheid/hoge leeftijd 
17x Ben nog werkzaam nu 
17x Doe al vrijwilligerswerk/mantelzorg 
13x (af en toe) meehelpen kan altijd 
 
 
4.8. Aanvullende ideeën stimuleren ontmoeting onder bewoners 
 
Gemaakte opmerkingen: 
 
5x Ruilmarkt/rommelmarkt, samen wandelen 
4x Straatbarbecue 
3x Yoga/gym, boekenuitleen, samen koken/eten, gelegenheid tot laagdrempelig samen 

koffie drinken 
2x Koningsdag, jeu de boules, speurtochten 
1x Bridgen, periodieke wijkschoonmaakactie, ouderen die kinderen iets leren/vertellen, 

elkaar interkerkelijk ontmoeten, Haloween/Sint Maarten, pop-up winkeltjes, verkoop 
zelfgemaakte producten, speeltuintjes vernieuwen, samen op pad als buurtpreventie, 
klusjes doen voor mensen, dagtochtjes organiseren, hulp bij vervoer ouderen, 
activiteiten rondom Sinterklaas/Pasen/Kerst, maandelijkse muziek-/dansavond, 
mooie hondenuitlaatplek, samenwerken met scholen, carnavallen, creëer parkachtige 
omgeving, iets met kunt/cultuur, Burendag, straatspeeldag 
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5. Communicatie en participatie 
 
5.1. Communicatiekanalen om bewoners op de hoogte te houden 
 

 
80% van de respondenten vindt de huidige communicatiekanalen voldoende om op de 
hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen rondom centrumgebied Moesel. 
 
Sommigen hebben nog de volgende suggesties: 
29x Facebook 
22x Weert de Gekste 
14x Social media 
13x Nieuwsbrief via e-mail 
  8x Instagram 
  6x Lokaal (wijk)krantje 
  5x Twitter, papieren informatie via post 
  2x In meerdere talen 
  1x WeertFM, WeertTV, L1, posters in winkelcentrum 
 
 
5.2. Betrokkenheid bewoners bij de uitwerking van plannen 
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12% van de respondenten wil graag meedenken/meepraten over plannen voor het totale 
centrumgebied Moesel. 
9% wil graag meedenken/meepraten over de plannen van de nieuwe MFA. 
84% heeft er geen behoefte aan om mee te denken/oraten. 
 
N.B.: omdat men hier meerdere antwoorden kan aankruisen is het totaal meer dan 100%. 
 
In totaal geven 92 bewoners hun contactgegevens op om mee te denken/praten over de 
toekomstplannen centrumgebied Moesel en/of MFA. 
 
 
6. Overige tips en suggesties 
 
69 bewoners hebben hier nog een opmerking geplaatst: 
 
Denk ook aan zorg  en welzijnsactiviteiten in de accommodaties en de publieke ruimte van 
Moeselcentrum. 
 
Meer van deze tijd en voor ieder wat wils. 
 
We zijn hier al 5 jaar mee bezig. De gemeente doet toch wat ze zelf willen, luisteren niet 
naar bewoners. ze doen net alsof door deze enquête te laten invullen. 
 
Meer speeltuinen, prullenbakken en gezellige zitplekjes, omheinde hondenuitlaatplek, ruimte 
voor pubers. 
 
Zorg voor gemakkelijke bereikbaarheid en toegankelijkheid. 
 
Bedankt. 
De sfeer en ook de koffie met gebak zoals in de Koffieboekerij in de Bibliotheek Weert een 
goede referentie voor alternatief op de koffieautomaat.  
 
Dit traject loopt al veel te lang. Het vertrouwen van de buurt in een goede gewenste 
wijkaccommodatie heeft al veel schade opgelopen. Zorg dat er garen op de klos komt dat 
mensen weer enthousiast worden. Veel succes met het traject.  
 
Indien de kerk Verrezen Christus waar wij als christengemeente Weert nu samenkomen 
gaat verdwijnen zou het geweldig zijn om mogelijk van de nieuwe accommodatie gebruik te 
kunnen maken. 
 
Goede toegankelijkheid. 
 
Criminele bewoners(ernstige zaken) gedwongen laten vertrekken uit de wijk. Ik ken mensen, 
die daar enorm veel stress van ervaren, maar er juridisch niks tegen kunnen doen, tenzij er 
sprake is van langdurig ervaren, ernstige actieve directe overlast en dan nog een zeer 
moeizaam begaanbare weg. Maar de passieve overlast (de constante confrontatie met 
dergelijke lui in de directe buurt) is zeer stressvol voor betreffende. 
 
Slechts een opmerking over de verkeersveiligheid. Veel verkeer richting de wijk, komt en 
gaat via de Ringbaan-Zuid en Johan Willem Frisolaan. Dit is het enige punt op de gehele 
ringbaan waar geen voorsorteervak, rotonde of verkeerslichten zijn. Het is een zeer 
gevaarlijk punt waar helaas ook vaker ongelukken gebeuren. Wanneer er naar het 
centrumgebied Moesel gekeken wordt, is ook de toegang tot dit gebied (en met name de 
veiligheid ervan) zeer belangrijk. 
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Groen goed onderhouden. 
 
Kleine winkeltjes, ‘buitenlandse’ groenteboer, meer terrasjes. 
 
Graag gedaan. 
 
Laat inbreng van de bewoners ook zien in de plannen.  "GEEN veranderingen" was het 
verzoek van de bewoners van mijn straat. Gedaan in het gemeentehuis 2019.  De plannen 
die twee weken later op de website openbaar werden was ALLES veranderd. Met name het 
parkeren is van haaks op de rijrichting veranderd in langs de rijrichting. Tweezijdig parkeren 
in de straat is weer ingevoerd terwijl een parkeerverbod aan een zijde destijds ingevoerd is 
door de vele parkeerschade aan de geparkeerde auto's. Enz. 
 
Rommelroute Moesel. Deze is nu alleen op Keent en de Graswinkel. 
 
Ik hoop dat we snel rond de tafel gaan zitten en tot daden komen en niet alleen maar 
praatjes van ons allen. 
 
Komen er ook nog bepaalde zorgwoningen op Moesel?  Waar ik als nog redelijk jong (51) 
zou kunnen wonen met bijv zorg in de buurt?  
 
Wacht niet te lang. 
 
Nee, geen tips maar wens jullie veel succes! 
 
Ik respecteer ieders geloof maar ik zou er voor kiezen de kerk de Verrezen Christus te 
verkopen en het zo verkregen geld in de Keenterkerk stoppen. Twee kerken is te veel voor 
deze wijken. Daarnaast komt dan ruimte vrij voor uitbreiding van het winkelcentrum. 
 
Laat de wijk veilig worden en blijven waar het goed wonen, werken, recreëren en vertoeven 
is voor iedereen van jong tot oud. En dat de accommodaties een functionele en gezellige 
sfeer mogen uitdragen.  
 
Mooi dat er na onze meningen gevraagd wordt. Hopelijk kunnen jullie er wat mee. Top en 
succes. 
 
Gaat alleen werken als het totale complex, incl. winkelcentrum een update krijgt.  
 
Blij dat winkels er zijn zoals wijnhuis, Primera, drogisterij en supermarkt. Ook eenvoudig 
parkeren snel en gemakkelijk. 
 
Hoop dat het Buurthuis een mooie aanwinst wordt voor het centrum van Moesel en zo een 
mooie gezellige leefbare wijk voor velen. 
 
Dankjewel. 
 
Verplaatsen naar rand woonwijk i.v.m. overlast. 
 
Het liefst zo snel mogelijk dat alles in orde komt en wij rustig kunnen blijven wonen waar we 
nu wonen. 
 
Een ruimere opzet van het plan ook qua infrastructuur.  
 
Succes. 
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Behoud het grasveld op de Christinelaan en vrolijk het centrum bij de Jumbo een beetje op. 
 
Een wel zeer uitgebreide enquête, die een gewone sterveling echt niet in 15 min. ingevuld 
krijgt. Ben eerlijk en waarschuw de mensen dat ze er wel even voor moeten gaan zitten! 
 
Er zijn altijd mensen die voor en mensen die tegen zijn, het gaat er om dat er vooraf goed 
over is nagedacht! Succes!  
 
Prima uitgebreide enquête. 
 
Zorg dat de bewoners optimaal gehoord worden. 
 
Succes !!  en maak er iets moois van.  Wij zijn heel benieuwd.  
 
Graag ook de verlichting op de Nassaulaan aanpakken. Het is daar knap donker als je  in de 
avond de deur uit moet. De lantaarns geven door de bomen amper fatsoenlijk licht. En er 
wordt vreselijk hard gereden. 
 
Zou fijn zijn als het buurthuis in de Christinelaan blijft.  
 
Zoals reeds opgemerkt het openen van een Resto Van Harte. Dit werkt als een magneet, is 
erg leuk en verbindt verschillende bevolkingsgroepen. 
 
Plaatsen van camera's om diefstal en criminaliteit in de kiem te kunnen smoren. Er gebeurd 
al teveel in deze wereld wat we te laat zien en onze omgeving steeds onveiliger maakt.   
 
Snelheid en daarbij de breedte van de Nassaulaan moet optisch smaller. Is nog steeds een 
drukke sluiproute waar hard gereden wordt.  
 
Graag naast supermarkt, ook drogist, Primera, bakker, en drankenhandel behouden. Tevens 
mogelijkheid om geld te pinnen behouden. 
 
Succes met het verwezenlijken van de plannen.  
 
Gymzaal/sporthal vooral voor de wijk Weert-Zuid. 
 
Meer voor de dertigers en meer activiteiten zou fijn zijn.  
 
Kies niet voor een grote dure accommodatie zoals we bij de Poort van Limburg hebben 
gedaan. Maak gebruik van bestaande voorzieningen (Keenterhart). De afstanden in Weert 
Zuid laten dit toe. Een kleine horeca gelegenheid met zaaltje is een mooi alternatief.   
 
Straten verbeteren, aanpassen aan deze tijd. Enkele straten lijken nu op een achterbuurt. 
 
Maak er geen ala Keenterhart van  Het moet een maatschappelijke accommodatie zijn geen 
business. 
 
Misschien een activiteit met de aanleg van de tuinen op de Charlotte van Bourbonstraat e.d. 
 
Veel succes gewenst. 
 
Hak eindelijk eens knopen door. Dit speelt al tig jaar.  
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Goed initiatief Hoplr, maar na een paar dagen hield ik het al voor gezien. Lijkt wel Facebook 
met al die advertenties. Tip, sta advertenties niet toe.  
 
Ik kan niet wachten tot de plannen zijn gerealiseerd en ik heb er vertrouwen in dat het mooi 
gaat worden! 
 
Criminaliteit tegengaan. 
 
Het moet wel betaalbaar blijven voor de mensen 
 
Goede enquête. 
 
Het zou wenselijk zijn als de gemeente Weert de bewoners en vrijwilligers serieus zou 
behandelen i.p.v. voor de bühne.  
 
Zorg dat de accommodatie gemoedelijk en laagdrempelig blijft. Nu gaan we ‘s avonds 
wandelen en belanden spontaan op het terras. Vroeger namen we onze zoon mee die daar 
lekker kon spelen. "Alles" kon. Zorg voor goede uitbaters. 
 
Luister eens naar wat de mensen in de wijk willen en niet wat Wonen Limburg wil. 
 
Geen hoogbouw. 
 
Succes. 
 
Het afbreken van het Buurthuis voelt als kapitaalvernietiging. Als ik terug kijk naar alles wat 
daar is gebeurd, alle traditie en goede herinneringen, kan ik daar zelfs emotioneel van 
worden. Laat dit nou geen wethouder-prestige project worden, zoals de Poort van Limburg.  
 
Overweeg renovatie! 
 
De gemeentewerkers moeten regelmatig ongedierte gaan verwijderen/vallen plaatsen.  Er 
wonen bruine ratten in het centrumgebied! 
 
Succes. 
 
Prima enquête, complimenten!! 
 
Keent/Moesel kent een nogal diverse populatie. Dat houdt in dat een eenduidige 
ontwikkeling moeilijk wordt. Er zullen m.i. voor de verschillende groepen aangepaste keuzes 
gemaakt moeten worden. 
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Bijlage: Vragenlijst bewonersonderzoek 
 
 

Enquête Centrumgebied Moesel / Maatschappelijke accommodatie Weert-Zuid 

 
A Algemene vragen 

 
1. Wat is uw leeftijd? 

O  Jonger dan 36 jaar 
O  36-55 jaar 
O  56-75 jaar 
O  Ouder dan 75 jaar 

 
2. Hoe ziet uw huishouden eruit?  

O  Ik woon alleen 
O  Ik woon samen met partner, zonder (thuiswonende) kinderen 
O  Ik woon samen met partner, met thuiswonend(e) kind(eren) 
O  Ik woon zonder partner, met thuiswonend(e) kind(eren) 
O  Anders 

 
3. Ik welke wijk woont u?  

O  Moesel 
O  Keent 
O  Graswinkel 
O  Andere wijk 

 
4. Hoe lang woont u al in uw wijk? 

O  Korter dan 1 jaar 
O  Tussen 1 en 5 jaar 
O  Tussen 5 en 10 jaar 
O  Tussen 10 en 20 jaar 
O  Langer dan 20 jaar 

 
 

B Vragen over centrumgebied Moesel 
 
De volgende vragen gaan over het centrumgebied Moesel. Dit is het gebied van het winkelcentrum, 
waar ook de kerk ‘De Verrezen Christus’ en het Microhalcomplex  ligt, met daar omheen woningen 
en medische voorzieningen. 
 

5. Hoe vaak bezoekt u het centrumgebied Moesel? 

O  Vaker dan 1x per week 
O  Ongeveer 1x per week 
O  Ongeveer 1x per twee weken 
O  Ongeveer 1x per maand 
O  (Bijna) nooit > GA VERDER NAAR VRAAG 26 
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6. Welke voorzieningen bezoekt of gebruikt u dan? Hier kunt u meerdere antwoorden 

aankruisen. 

O  Jumbo 
O  DA Drogisterij 
O  Primera 
O  PostNL Postkantoor 
O  Wijnhuis Weert 
O  Bakkerij Broekmans 
O  Chinese Box Club 
O  Cafetaria Moesel 
O  Pinautomaat 
O  Tandzorg Oranjeplein 
O  Chiropractisch Centrum voor rug en nek 
O  Mondzorg Centrum Moesel 

 
7. Als u het centrumgebied Moesel bezoekt, hoe gaat u hier dan over het algemeen naartoe? 

O  Te voet  
O  Met de fiets 
O  Met de auto 
O  Met openbaar vervoer 
O  Anders, namelijk ………………………............. 

 

8. Hoe ervaart u de veiligheid in/rondom het centrumgebied Moesel? 

O  Veilig 
O  Neutraal 
O  Onveilig 

 

9. Kunt u hier uw antwoord kort toelichten? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Hoe ervaart u de inrichting/uitstraling van het centrumgebied Moesel? 

O  Prettige inrichting/uitstraling 
O  Neutrale inrichting/uitstraling 
O  Onprettige inrichting/uitstraling 

 

11. Kunt u hier uw antwoord kort toelichten? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Als u wel eens met de fiets naar het centrumgebied Moesel gaat, waar parkeert u deze 

dan over het algemeen?  

O  Niet van toepassing (ik ga nooit met de fiets naar winkelcentrum Moesel) > GA VERDER 
NAAR VRAAG 15 
O  Fietsenstalling bij ingang Jumbo, zijde Willem de Zwijgerstraat 
O  Fietsenstalling bij ingang Jumbo, zijde Oranjeplein 
O  Fietsenstalling tegen zijmuur DA drogist 
O  Fietsenstalling bij kerk, zijde Willem de Zwijgerstraat 
O  Anders, namelijk …………………………………………………………. 
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13. Hoe tevreden bent u over de parkeermogelijkheden voor uw fiets? 

O  Tevreden 

O  Neutraal 

O  Ontevreden 

 

14. Kunt u hier uw antwoord kort toelichten? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

15. Als u wel eens met de auto naar het centrumgebied Moesel gaat, waar parkeert u deze 

dan over het algemeen? 

O  Niet van toepassing (ik ga nooit met de auto naar winkelcentrum Moesel) > GA VERDER 
NAAR VRAAG 18 
O  Op de parkeerplaats Oranjeplein 
O  Op de parkeerplaats aan de zijde van de Willem de Zwijgerstraat 
O  In de parkeerstrook langs de Nassaulaan 
O  In de parkeervakken langs de Christinelaan 
O  Anders, namelijk ………………………………………………………. 

 
16. Hoe tevreden bent u over de parkeermogelijkheden voor uw auto? 

O  Tevreden 

O  Neutraal 

O  Ontevreden 

 

17. Kunt u hier uw antwoord kort toelichten? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
18. Vindt u het gewenst dat de Jumbo zowel aan de zijde van de Willem de Zwijgerstraat als 

aan de Nassaulaan een ingang blijft houden?  

O  Ja, dat zou wel prettig zijn 
O  Nee, dat is niet nodig 

 

19. Maakt u gebruik van de afval- en verzamelcontainers in het centrumgebied Moesel? 

O  Ja, vaak 

O  Ja, af en toe 

O  Nee, nooit 

 

20. Hoe ervaart u het gebruik van deze afval- en verzamelcontainers?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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21. Wat vindt u positief aan het winkelcentrum Moesel en moet volgens u zeker behouden 

blijven (bv winkels/voorzieningen)? 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
 
22. Wat vindt u negatief aan het winkelcentrum Moesel en wat zou volgens u moeten 

verdwijnen/aangepast moeten worden (bv winkels/voorzieningen)? 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
 
23. Welk type winkels/voorzieningen ontbreken in het winkelcentrum Moesel en zouden 

volgens u aanwezig moeten zijn? 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
 
24. Wat vindt u positief aan de buitenruimte rondom het winkelcentrum Moesel (bv groen, 

bestrating, bankjes, verlichting etc.)? 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
 
25. Wat vindt u negatief aan de buitenruimte rondom het winkelcentrum Moesel (bv groen, 

bestrating, bankjes, verlichting etc.) of wat mist u? 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
 

 
C Vragen over gebruik buurthuis Moesel, De Stegel en de Microbar 
 
De nieuw te bouwen maatschappelijke accommodatie komt in plaats van het huidige buurthuis 
Moesel, wijkruimte De Stegel en café de Microbar. De gemeente Weert wil allereerst graag weten 
hoe de bestaande accommodaties worden bezocht en gebruikt. Daarover gaan de volgende vragen. 
 

26. Kent u de accommodatie buurthuis Moesel? 

O  Ja 
O  Nee > GA VERDER NAAR VRAAG 30 
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27. Brengt u wel eens een bezoek aan het buurthuis Moesel? 

O  Ja, vaak (2x per maand of vaker) 
 O  Ja, af en toe (ongeveer 1x per maand of minder) 
 O  Nee, nauwelijks (hooguit een enkele keer per jaar) 
 O  Nee, nooit > GA VERDER NAAR VRAAG 30 
 
28. Kunt u kort met een paar trefwoorden omschrijven wat uw algemene indruk is van het 

buurthuis Moesel (maximaal 3 trefwoorden)? 

1 ………………………………………………………………. 

2 ………………………………………………………………. 

3 ………………………………………………………………. 

 
29. Als u het buurthuis Moesel bezoekt, voor welke activiteiten is dat dan? Hier kunt u 

meerdere antwoorden aankruisen. 

O  Even binnenlopen voor een praatje en een kop koffie of thee 
O  Als vrijwilliger 
O  Vanuit de vereniging waar ik lid van ben 
O  Carnavalsactiviteiten 
O  Kienavonden 
O  Vergaderingen of cursussen 
O  Informatiebijeenkomsten 
O  Anders, namelijk ………………………………………………............. 

 
30. Kent u de accommodatie De Stegel? 

O  Ja 
O  Nee > GA VERDER NAAR VRAAG 34 

 
31. De Stegel heeft op 1 oktober 2021 de deuren gesloten. Heeft u de afgelopen jaren wel 

eens een bezoek gebracht aan De Stegel? 

O  Ja, vaak (2x per maand of vaker) 
 O  Ja, af en toe (ongeveer 1x per maand of minder) 
 O  Nee, nauwelijks (hooguit een enkele keer per jaar) 
 O  Nee, nooit > GA VERDER NAAR VRAAG 34 
 
32. Kunt u kort met een paar trefwoorden omschrijven wat uw algemene indruk was van De 

Stegel (maximaal 3 trefwoorden)? 

1 ………………………………………………………………. 

2 ………………………………………………………………. 

3 ………………………………………………………………. 

 
33. Als u De Stegel bezocht, voor welke activiteiten was dat dan? Hier kunt u meerdere 

antwoorden aankruisen. 

O  Als vrijwilliger 
O  Vanuit een vereniging waar ik lid van ben 
O  Huiskamer voor Ouderen (Stichting Dagopvang Weert) 
O  Feesten/partijen/koffietafels 
O  Vergaderingen of cursussen 
O  Anders, namelijk …………………………………………………………… 
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34. Kent u de accommodatie de Microbar? 

O  Ja 
O  Nee > GA VERDER NAAR VRAAG 38 

 
35. De Microbar heeft op 1 oktober 2021 de deuren gesloten. Heeft u de afgelopen jaren wel 

eens een bezoek gebracht aan de Microbar? 

O  Ja, vaak (2x per maand of vaker) 
 O  Ja, af en toe (ongeveer 1x per maand of minder) 
 O  Nee, nauwelijks (hooguit een enkele keer per jaar) 
 O  Nee, nooit > GA VERDER NAAR VRAAG 38 
 
36. Kunt u kort met een paar trefwoorden omschrijven wat uw algemene indruk was van de 

Microbar (maximaal 3 trefwoorden)? 

1 ………………………………………………………………. 

2 ………………………………………………………………. 

3 ………………………………………………………………. 

 
37. Als u de Microbar wel eens bezocht, voor welke activiteiten was dat dan? Hier kunt u 

meerdere antwoorden aankruisen. 

O  Cafébezoek 
O  Terrasbezoek 
O  Vanuit een vereniging waar ik lid van ben 
O  Feesten/partijen 
O  Anders, namelijk ………………………………………………………....... 

 
38. Als u het buurthuis Moesel bezoekt of als u de Microbar/De Stegel wel eens bezocht, hoe 

gaat/ging u hier dan over het algemeen naartoe? 

O  Niet van toepassing (ik bezoek/bezocht deze accommodaties niet) 
O  Te voet  
O  Met de fiets 
O  Met de auto 
O  Met openbaar vervoer 
O  Anders, namelijk ……………………………………………………… 

 
 
D Mening en wensen nieuwe maatschappelijke accommodatie 
 
In Moesel wordt een nieuwe maatschappelijke accommodatie gerealiseerd. Deze gaat onderdak 
bieden aan de verenigingen en activiteiten die momenteel gehuisvest zijn in het buurthuis Moesel, 
De Stegel en de Microbar. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat de nieuwe 
maatschappelijke accommodatie ook voor andere inwoners van de wijken Moesel, Keent en 
Graswinkel van toegevoegde waarde is. Daarom willen wij graag inzicht krijgen in uw mening en 
wensen. Bij de verdere uitwerking van de plannen proberen we daar zoveel als mogelijk rekening 
mee te houden. 
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39. Geef voor de onderstaande activiteiten of faciliteiten aan hoe belangrijk u het voor de 

wijkbewoners vindt dat deze in de nieuwe maatschappelijke accommodatie kunnen 

plaatsvinden of aanwezig zijn. Kruis voor elke activiteit/faciliteit het vakje van uw mening 

aan. 

 

 Zeer 
belangrijk 

Redelijk 
belangrijk 

Niet 
belangrijk 

Café/bar    

Bistro/lunchroom    

Terras    

Biljarten    

Darten    

Vergaderingen    

Cursussen    

Carnavalsactiviteiten    

Muziek-, dans- en theatervoorstellingen    

Tentoonstellingen    

Kienen    

Jeugdactiviteiten    

Familiebijeenkomsten (feestjes, verjaardagen etc.)    

Bruiloften en partijen    

Dagopvang voor ouderen    

Maaltijdvoorziening voor ouderen    

 
 

40. Geef voor dezelfde activiteiten/faciliteiten aan of u en/of uw gezinsleden deze zelf willen 

bezoeken of hiervan zelf gebruik willen gaan maken. Kruis voor elke activiteit/faciliteit het 

vakje van uw mening aan. 

 

 Veel 
gebruik 

Af en toe 
gebruik 

Geen 
gebruik 

Café/Bar    

Bistro/lunchroom    

Terras    

Biljarten    

Darten    

Vergaderingen    

Cursussen    

Carnavalsactiviteiten    

Muziek-, dans- en theatervoorstellingen    

Tentoonstellingen    

Kienen    

Jeugdactiviteiten    

Familiebijeenkomsten (feestjes, verjaardagen etc.)    

Bruiloften en partijen    

Dagopvang voor ouderen    

Maaltijdvoorziening voor ouderen    
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41. Zijn er nog andere activiteiten/faciliteiten die volgens u voor de wijkbewoners belangrijk 

zijn om in de nieuwe maatschappelijke accommodatie te organiseren? 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................... 
 

42. Zouden u en/of uw gezinsleden zelf aan die activiteiten willen deelnemen of die 

faciliteiten willen gebruiken? 

O  Ja, veel gebruik 
O  Ja, af en toe gebruik 
O  Nee, geen gebruik 

 
43. Als u zelf de keus zou hebben, op welk tijdstip zou u dan het liefst de nieuwe 

maatschappelijke accommodatie gaan bezoeken om deel te nemen aan 

activiteiten/gebruik te maken van faciliteiten? 

O  In de ochtend 
 O  In de middag 
 O  In de avond 
 O  Geen voorkeur 
 

44. Voor wie (welke doelgroepen) zou de nieuwe maatschappelijke accommodatie volgens u 

met name een belangrijke ontmoetingsplek moeten zijn? 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................... 
 

45. Welk soort sfeer/uitstraling zou de nieuwe maatschappelijke accommodatie volgens u 

globaal moeten krijgen? 

O  Modern/zakelijk 
 O  Huiselijk/knus 
 O  Een mix van beide 
 O  Geen voorkeur 
 O  Anders, namelijk ……………………………………………………………………………………. 
 

46. Zou u zich willen inzetten om de nieuwe maatschappelijke accommodatie voor uw wijk tot 

een succes te maken? Hier kunt meerdere antwoorden aankruisen.  

O  Ja, ik zou graag zelf activiteiten voor de wijk willen organiseren in de nieuwe 
accommodatie. 
O  Ja, ik zou graag als vrijwilliger willen meehelpen bij activiteiten die door anderen 
georganiseerd worden. 
O  Ja, ik zou graag meehelpen met beheertaken en andere klussen in en om de nieuwe 
accommodatie . 
O  Ja, ik zou me graag willen inzetten, maar ik zou niet weten wat ik zou kunnen doen.  
O  Anders namelijk ........................................................................................................ 
O  Nee, dat hoeft voor mij niet. 
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47. Kunt u hier uw antwoord kort toelichten? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
48. De nieuwe maatschappelijke accommodatie Moesel kan helpen om bewoners (nog) meer 

met elkaar in contact te laten komen en mee te laten doen met activiteiten. Maar 

misschien heeft u nog andere ideeën over de manier waarop wijkbewoners elkaar kunnen 

ontmoeten of samen iets kunnen ondernemen? Geef het hieronder aan (als u er graag met 

ons over verder wilt praten kunt u aan het eind van deze vragenlijst uw contactgegevens 

achterlaten). 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

E Communicatie / participatie 
 

49. We houden bewoners op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot het 

centrumgebied Moesel, onder meer via Hoplr, de website keentmoesel.nl, brieven en 

wijk- en buurtbijeenkomsten. Is dat voldoende? 

O  Ja, dat is voldoende 
O  Nee, gebruik ook andere communicatiekanalen, namelijk ……………………………………… 
 
 

De gemeente wil bij de verdere uitwerking van de plannen een aantal vertegenwoordigers uit de 
wijk(en), zoals bewoners en verenigingsmensen, laten meepraten en meedenken.  
 

50. Zou u bij de verdere uitwerking van de plannen voor het centrumgebied Moesel en/of de 

nieuwe maatschappelijke accommodatie willen meepraten of meedenken? Hier kunt u 

meerdere antwoorden aankruisen. 

O  Ja, ik wil graag meepraten/meedenken over plannen voor het totale centrumgebied 
Moesel. 
O  Ja, ik wil graag meepraten/meedenken over plannen voor de nieuwe maatschappelijke 
accommodatie. 
O  Nee, dat hoeft voor mij niet  

 
Tot slot 

 
51. Heeft u in deze vragenlijst aangegeven dat u ideeën heeft over manieren waarop 

wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en wilt u hier graag verder met ons over 

meepraten? Of heeft u aangegeven dat u graag wilt meedenken over de verdere 

uitwerking van de plannen voor het centrumgebied Moesel en/of de nieuwe 

maatschappelijke accommodatie? Vul dan hieronder uw contactgegevens in. 

 
Naam:  ................................................................................................................ 
E-mail:  ................................................................................................................ 
Telefoonnummer: ................................................................................................................ 
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52. Heeft u nog tips of suggesties over het centrumgebied Moesel en/of de nieuwe 

maatschappelijke accommodatie? Dan kunt u die hieronder kwijt. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
 

 
Einde vragenlijst, vriendelijk bedankt voor uw medewerking! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


