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Betreft: Verslag Klankbordgroep Wertha boulevard te Weert 

Onderdeel: Klankbordgroep nr. 10 

Datum:  13 oktober 2020 

Plaats:  Hostellerie Munten Weert 

  

Aanwezig: Joyce Zeeuwen – Gemeente Weert  JZ 

 Peter Verdonschot PV 

 Paul Heijmans – WSP InfraOntwikkeling PH 

 Gio de Monte – BBJ GdM 

Afw. mk Willy van der Zanden - BBJ WvdZ 

   

Aanwezig: Esther Merlo EM 

 Leon Schreurs LS 

 Sandra Peeters SP 

 Frans Janssen FJ 

 Harrie Houtappels HH 

 Martin van den Berg MvdB 

 Servaas Breeuwer SB 

 Maurice Neijens MN 

 Hans Marechal HM 

 Jac Smolenaars JS 

Afw. mk De overige leden hebben zich afgemeld  

  
 

1. Opening en mededelingen 
GdM opent de 10e klankbordgroep en heet alle aanwezigen van harte welkom. Aan de oproep met 
maximaal 15 leden te vergaderen is gehoor gegeven. We zijn met 14 personen dus kan de 
Klankbordgroep Corona proof doorgaan. Verder zijn er geen mededelingen. 
 

2. Verslag vorige Klankbordgroep nr. 9 
Het verslag wordt doorgenomen en zonder op- of aanmerking akkoord bevonden. 

 
3. Status kunstwerk in park 

Het aangepaste voorstel zonder terp is naar de wijkraad gestuurd en wordt nogmaals getoond en 
toegelicht. Deze wijziging, zonder terp, is voor de Klankbordgroep akkoord.  
De volgende vragen en opmerkingen worden geplaatst: 

• Waarom er wederom een pad langs Ceres komt te liggen. Voorheen lag er een wandelpad 
langs Ceres wat veel (brommer) overlast veroorzaakte en daarom is verwijderd. Nu staat er 
wederom een pad langs Ceres. Het verzoek om geen pad aan te leggen langs Ceres vindt 
gehoor bij de gemeente en zal in de projectgroep worden besproken en eventueel 
vastgesteld. Actie Projectgroep Infrastructuur; 

• Is de halfverharding (Gralux) wel mindervalide vriendelijk? HM geeft aan dat in het park 
Fatima ook halfverharding is aangebracht die er nog steeds prima bijl ligt en voor 
mindervalide zeer goed te gebruiken is; 
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• Voor het graan is een voorstel neergelegd bij de gemeente in de vorm van hoge grassen en 
laag gras. De gemeente zal daarin een keuze maken geënt op beheer en onderhoud. Actie 
projectgroep infrastructuur; 

• Voor de verlichting zijn een aantal voorstellen gemaakt, 4 spots en 2 lichtmasten/bolders die 
nog besproken moeten worden met de verlichtingsexpert van de gemeente. Actie 
projectgroep infrastructuur. Leden van de Klankbordgroep waarschuwen voor te veel licht 
dat hinderlijk kan zijn voor bewoners van de omliggende appartementen. De verlichting van 
Blok B is nog steeds hinderlijk voor Ceres en spots moeten dimbaar zijn en mogen niet 
verblinden. GdM zal de opmerking over de verlichting van Blok B nogmaals overbrengen aan 
de VVE. Actie GdM; 

• De bolder (laag verlichtingsarmatuur) van en naast blok A staat op gemeentegrond. Opties 
zijn een recht van opstal of verwijderen/verplaatsen; 

• Op verzoek van de bewoners zou het bestaande trottoir van Penitentenstraat 116-92 door 
de gemeente hersteld worden. De kwaliteit van het straatwerk is slecht door diverse 
werkzaamheden van NUTS-bedrijven. Monique Bessems heeft dit de klankbordgroep 
beloofd. JZ zal het intern bespreken. Actie JZ.   

 
 

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

• PH maakt zijn excuses voor het te laat communiceren over de tijdelijke halve baan afsluiting 
van de Penitentenstraat. Vanwege de wisseling van de uitvoerder is dit tussen wal en schip 
gekomen. 

• Voor de eilanden zullen binnenkort paaltjes worden gezet om te voorkomen dat auto’s erop 
rijden nadat de Bertha Boulevard gereed is. 

• Tussen Ceres en Blok A zijn opsluitbanden droog gezaagd met alle stofoverlast van dien. PH 
zal het doorgeven aan KWS aangezien banden alle tijde nat gezaagd moet worden.  

 

5. Woningbouw planning komend kwartaal 
De grondgebonden rijwoningen van fase 2 zullen in februari 2021 worden opgeleverd gelijktijdig met 
de infrastructuur eromheen. 2 watervilla’s zijn verkocht en 4 st staan in de verkoop. 
De bouw van het appartenetencomplex bij de Mouttoren start in maart 2021   

 
6. Wegenbouw planning komende kwartaal 

De bestratingswerkzaamheden aan de Bertha Boulevard zijn in volle gang en zullen binnen 2 weken 
worden opgeleverd en opengesteld. 
Er wordt nog een opmerking gemaakt over de veiligheid bij de kademuur als straks het straatwerk 
tot aan de kademuur loopt en er geen reling op zit. Deze constatering klopt maar voorheen liep het 
asfalt ook tot aan de kademuur en zat er ook geen reling op. Vanuit de ontwikkelaar zal aan deze 
situatie niets gedaan worden. 
 

7. Voortgang ontwikkeling fase 2 
Is al besproken bij agendapunt 5 

 
8. Wat verder ter tafel komt 

• Straatnaamborden op de overgang Beekpoort-Penitentenstraat ontbreken. JZ zal het intern 
bespreken en ter hand nemen. Actie JZ; 
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• Status vergunning parkeren van de Penitentenstraat tot aan de Rumoldusstraat. Actie JZ; 

• De schuttingen van de patio’s F-G-H is een allegaartje hetgeen wordt beaamd. GdM geeft 
aan dat er nog een haag voor aangeplant gaat worden; 

• GdM vraagt of we in de huidige setting de klankbordgroep voortzetten aangezien de 
werkzaamheden zijn verschoven naar fase 2 en o.a. Ceres bewoners hiervan niets meer 
ondervinden. Alle leden willen blijven deelnemen totdat geheel Wertha Boulevard gereed is. 

 
 

9. Vaststellen volgende klankbordgroep 
De volgend klankbordgroep is op 19 januari 2021 van 19.00 - 20.30 uur in het Stadhuis van Weert. 
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