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Verslag Klankbordgroep Wertha boulevard te Weert
Klankbordgroep nr. 9
14 juli 2020
Raadzaal Stadhuis Weert

Aanwezig:

Monique Bessems – Gemeente Weert

MB

Paul Heijmans – WSP InfraOntwikkeling

PH

Gio de Monte – BBJ

GdM

Willy van der Zanden - BBJ

WvdZ

Leo Haex

LH

Jac Smolears

JS

Servaas Breeuwer

SB

Maurice Neijens

SN

Hans Marechal

HM

Niek Gruijthuijsen

NG

Henricus Houtappels

HH

Leon Schreurs

LS

Peter van Akkerveken

PvA

Geaccepteerd in
outlook

Afw. mk

De overige leden hebben zich afgemeld

1. Opening en mededelingen
GdM opent de 9e klankbordgroep en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er zijn geen mededelingen.
2. Verslag vorige Klankbordgroep nr. 8
Het verslag wordt doorgenomen en zonder op- of aanmerking akkoord bevonden.
3. Status kunstwerk in park
GdM geeft tekst en uitleg bij het voorstel van Croonenburo5. De Klankbordgroep wil inspraak en
participatie bij het tot stand komen van het definitieve ontwerp. LH vindt de ophoging/terp van het
gehele park te hoog waardoor het zicht vanaf Blok A op het kanaal belemmerd wordt en de
toegankelijkheid eveneens beperkt wordt.
Tevens wordt een speelplek geopperd voor in het park. MB geeft aan dat in het park nooit sprake is
geweest van een speelplek. Het oorspronkelijke ontwerp bestond uit een pergola en slingerpad.
Daarnaast gaan is een combinatie van een kunstwerk met een speelplek geen optie.
JS stelt voor om het aangepaste ontwerp te bespreken met de vertegenwoordigers van de
Klankbordgroep. De vertegenwoordigers zijn de afvaardiging van de wijkraad, HM en LH.
4. Wat ging goed en wat kon beter in het afgelopen 4 maanden
Het geluid blijft een punt van aandacht en ander vrachtverkeer dan bouwverkeer gebruikt de sluis in
de Industriekade. MB geeft aan dat dit niet te handhaven is.
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5. Woningbouw planning komend kwartaal
De blokken B, C, D, E en FGH zijn gereed en overgedragen aan de eigenaren. Met de bouw van de 22
woningen in fase 2 is gestart.
6. Wegenbouw planning komende kwartaal
De nieuwe Energiestraat wordt na de zomervakantie aangelegd. Aansluitend wordt gestart met de
aanleg van de Wertha Boulevard en zal gelijktijdig de restende sanering van het oude trottoir van de
Penitentenstraat ter hand worden genomen. De Industriekade is ten tijde van de aanleg van de
Wertha Boulevard voor alle verkeer en voetgangers afgesloten van Ceres tot en met de Nieuwe
Energiestraat.
7. Voortgang ontwikkeling fase 2
Bij de bouw van fase 2 gaat het bouwverkeer via de Industriekade en wordt de Industriekade ter
hoogte van fase 2 volledig in het bouwhekwerk gezet en afgesloten voor alle verkeer en voetgangs.
Begin oktober wordt deze afsluiting in gang gezet.
8. Wat verder ter tafel komt
HM vraagt of het verkeer op de Penitentenstraat in 2 richtingen gehandhaafd blijft en of het
vergunning parkeren gehandhaafd blijft. MB antwoord dat beide gehandhaafd blijven aangezien dit
is besloten in een eerdere Klankbordgroep. Wel moet de bebording nog worden aangepast.
Daarnaast zijn Eddy Dupree en de wijkraad nauw betrokken bij het laten opstellen van een totaal
verkeers- en circulatieplan voor de wijk Fatima door een onderzoeksbureau. MB meldt dat de
Kerkhoflaan doodlopend/afgesloten blijft.
9. Vaststellen volgende klankbordgroep
De volgend klankbordgroep is op 13 oktober 2020 van 19.00 - 20.30 uur bij Munten aan de
Wilhelminasingel.
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