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Betreft: Memo Klankbordgroep status Wertha boulevard te Weert 

Onderdeel: Klankbordgroep nr. 12 

Datum:  31 januari 2022 

Plaats:  Weert 

  
  

 

1. Inleiding 
De bouw van Wertha Boulevard gaat onverminderd door maar vanwege de corona maatregelen is 
het houden van een klankbordgroep nog steeds niet mogelijk. Vandaar dat wij jullie via deze memo 
willen informeren over de voortgang / status van het project. 
 

2. Park Ceres 
Het park is grotendeels definitief ingericht en aangeplant. Het enige dat nog moeten worden 
gemaakt is de definitieve verharding van de wandelpaden. Het grind dat er voor de Kerst is verwerkt 
is tijdelijk en zal in april-mei worden gebruikt voor de dubbele slijtlaag verharding. Een dubbele 
slijtlaag is een soort van asfaltverharding die de uitstraling krijgt van een grindpad. Deze definitieve 
verharding is geschikt voor rolstoel en rollator gebruikt. 
 
De exacte datum wordt door de gemeente bepaald en zullen wij jullie te zijner tijd kenbaar maken. 
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3. Planning fase 2 
De bouw van het appartementencomplex Mouttoren (blok Q) gaat volgens planning en zal eind mei/ 
begin juni worden opgeleverd aan de nieuwe bewoners. 
De 2 watervilla’s (S & R) links van de Mouttoren zijn gereed en met de bouw van de 4 watervilla’s (L, 
M & N) rechts van de Mouttoren zal in maart-april gestart worden. 
Bij de oplevering van het appartementencomplex Mouttoren (blok Q) zal tevens de openbare ruimte 
woonrijp worden opgeleverd. Oftewel de Wertha Boulevard, het mandelig parkeerterrein en het 
parkje achter de Mouttoren zullen worden afgebouwd, opgeleverd en opengesteld voor bewoners. 
 

 
   

4. Verkeersonderzoek 
Zoals eerder gecommuniceerd zal door de gemeente Weert een verkeersonderzoek uitgevoerd 
worden. Dit onderzoek reikt verder dan het plangebied en betreft een groot deel van de wijk Fatima. 
Het is onderzoek is uitgevoerd door de firma Kragten. Om input te vergaren zijn een tweetal sessies 
georganiseerd met een divers samengestelde groep. Deze sessies hebben in het tweede kwartaal 
van 2021 plaatsgevonden. De input en bevindingen heeft Kragten in een rapportage verwerkt 
waarbij onderscheid is gemaakt in korte, middellange en lange termijn maatregelen. De korte 
termijn maatregel (waaronder parkeeronderzoek/ studie) zal eind Q1 begin Q2 2022 plaatsvinden. 
De (middel)lange maatregelen worden geïntegreerd in nieuw op te stellen toekomstige plannen. 

 
 

5. Vervolg klankbordgroep 
Door de huidige COVID-19-regels  is en blijft het moeilijk om een fysieke bijeenkomst in te plannen. 
We proberen jullie zoveel mogelijk op deze manier te informeren en op de hoogte te houden. Mocht 
alles volgens planning gaan zien wij jullie graag bij de onthulling van het kunstwerk. 
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