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Betreft: Verslag Klankbordgroep Wertha boulevard te Weert 

Onderdeel: Klankbordgroep nr. 8 

Datum:  05 maart 2020 

Plaats:  Groenkamer Stadhuis Weert 

  

Aanwezig: Monique Bessems – Gemeente Weert  MB 

 Paul Heijmans – WSP InfraOntwikkeling PH 

 Gio de Monte – BBJ GdM 

 Willy van der Zanden - BBJ WvdZ 

 Danny Salmans – Gemeente Weert DS 

   

 Servaas Breeuwer SB 

 Fr. Janssen FJ 

 Esther Merlo EM 

 Peter van Akkerveken PvA 

 Maurice Neijens MN 

 Martin van den Berg MvdB 

 Jac Smolenaers JS 

 Sandra Peeters SP 

 Hans Marechal HM 

Afw. mk De overige leden hebben zich afgemeld  

  
 

1. Opening en mededelingen 
GdM opent de 8e klankbordgroep en heet alle aanwezigen van harte welkom.  
Er zijn geen mededelingen. 
 

2. Verslag vorige Klankbordgroep nr. 7 
Het verslag wordt doorgenomen en zonder op- of aanmerking akkoord bevonden. 

 
3. Status kunstwerk in park 

De audiovisuele toelichting van Job Smeets is afgespeeld over hoe het ontwerp van het kunstwerk 
tot stand is gekomen en werd verhelderend en positief ontvangen door de klankbordgroep. 
 

4. Wat ging goed en wat kon beter in het afgelopen 4 maanden 

• De deur naar de garage wordt door gebruikers van Jongen met een klap dichtgegooid 
hetgeen overlast veroorzaakt. GdM zal dit onder de aandacht brengen bij de gebruikers; 

• Gemotoriseerd verkeer rijdt nog frequent tegen de richting in. Niet alleen het bouwverkeer, 
maar ook overig verkeer. MB antwoord dat stadstoezicht hier direct op reageert en tevens 
bekeurd; 

• Stadstoezicht heeft een bekeuring gegeven aan een auto die te dicht op de hoek van de 
Penitentenstraat en de Kerkhoflaan staat. De verkeersoverlast is in enige mate afgenomen 
het afgelopen kwartaal. 

 
  

https://www.weert.nl/homepage


                                    
  

Verslag nr. 8 Klankbordgroep - Bouwplan Wertha boulevard te Weert d.d. 05 maart 2020 2 

5. Woningbouw planning komend kwartaal 
De blokken B, C, D, E en FGH worden voor de zomervakantie in de maanden juni en juli opgeleverd. 
Met de bouw van de 22 woningen in fase 2 wordt in mei 2020 gestart. 

 
6. Wegenbouw planning komende kwartaal 

De Penitentenstraat fase 2 wordt vanaf eind april  gereconstrueerd. Tijdens deze reconstructie zal 
tevens de deklaag van fase 1 worden aangebracht. Hierdoor is de Penitentenstraat 45 weken 
afgesloten, met dien verstande dat de parkeergarage toegankelijk blijft. Enkel een dag is de 
parkeergarage niet bereikbaar, maar deze dag wordt t.z.t. gecommuniceerd. 
Aansluitend op de Penitentenstraat wordt de Energiestraat woonrijp gemaakt en na de 
zomervakantie wordt de Industriekade gereconstrueerd tot Wertha Boulevard. 
 

 
7. Voortgang ontwikkeling fase 2 

De watervilla’s zijn verkocht. 
De Mouttoren zal in Q1 en Q2 van 2020 gerenoveerd en wind- en waterdicht gemaakt worden. 
Begin mei worden alle omwonenden gebriefd over de planning inclusief de gevolgen voor de 
omwonenden. 

 
8. Wat verder ter tafel komt 

• Het begin van de parkeerstrook naast de Penitentenstraat direct naast de uitrit van de 
parkeergarage is gevaarlijk volgens de omwonenden. WvdZ geef aan dat tussen de uitrit en 
het begin van de parkeerstrook circa 6 meter ruimte zit. Dit moet voldoende zijn om een 
veilige verkeerssituatie te creëren. 

• Bewoners aan de Penitentenstraat geven aan dat ze graag snelheid remmende maatregelen 
willen in de Penitentenstraat om de snelheid te minderen. MB gaat inventariseren met de 
verkeerskundige welke mogelijkheden hiervoor zijn en komt er op terug. 

• Auto’s draaien onwenselijk de Wertha Boulevard op vanuit de stadsbrug. MB gaat met de 
interne verkeerskundige in overleg over mogelijke maatregelen hiertegen en komt hierop 
terug. 

• De aangrenzende bewoners klagen over het felle licht van de bouwlampen. WvdZ gaat kijken 
of de lampen minder fel kunnen worden gezet. 

• Omwonenden geven aan dat het park ook nog verlicht moet worden. GdM gaat ermee aan 
de slag. 

• De omwonenden van de Penitentenstraat geven aan bezorgd te zijn over hun mogelijkheid 
tot parkeren als de nieuwe bewoners in het nieuwe gedeelte komen wonen. De 
parkeervraag gaat MB intern uitzetten over hoe met de parkeervergunningen etc. het beste 
om kunnen gaan om de parkeermogelijkheden voor de huidige omwonenden van de 
Penitentenstraat veilig te stellen. 

 
9. Vaststellen volgende klankbordgroep 

De volgend klankbordgroep is op 14 mei 2020 van 19.00 - 20.30 uur in de Groenkamer van het 
Stadhuis. 
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