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Verslag 2e klankbordgroep overleg    
 
Project   : Herinrichting wijk Moesel, Weert 
 
Projectnummer  : 19.001 
 
Datum, tijd en plaats : 09 juli 2019, 19.00 uur, Buurthuis Moesel te Weert 
 
Aanwezigen  :  Dhr. T. Huijbers  Gemeente Weert   
      Dhr. F. Ramakers  Klankbordgroep 
      Dhr. B. van Lier  Klankbordgroep 
      Dhr. H. van de Linden  Klankbordgroep 
      Dhr. Lenaers   Klankbordgroep 
      Dhr. R. Haszler   Klankbordgroep 
      Mevr.  L. Janssen  Klankbordgroep    
      Dhr. R. Haenraets  Plangroep Heggen B.V.  
      Dhr. J. Pelzer   Plangroep Heggen B.V.   
             
 
▪ Opening en mededelingen 

De avond wordt geopend door Theo Huijbers van de gemeente Weert en geeft een korte toelichting op 
het doel van de bijeenkomst. Theo Huijbers heeft het project overgenomen van de heer Bouwels die met 
pensioen is. De visie zoals deze nu wordt gepresenteerd is in dezelfde vorm ook gepresenteerd aan de 
werkgroep binnen de gemeente Weert. 

 
▪ Programma  

- Eerdere stappen 
- Locatiebezoek 
- Visievorming 
- Bomenstructuur 
- Materiaalgebruik 
- Profielen type straten 
- Opmerkingen vakspecialisten gemeente 
 

▪ Presentatie 
De heer Pelzer van Plangroep Heggen geeft een presentatie waarin bovenstaande punten worden 
besproken en waarin de visie wordt gepresenteerd zoals deze er nu ligt voor het plangebied. 
 

▪ Hoe nu verder? 
Aan de hand van dit overleg zal Plangroep Heggen de visie uitwerken naar een voorlopig ontwerp van het 
gehele plangebied. Dit ontwerp zal daarna nogmaals besproken worden met de klankbordgroep, waarna 
deze, na eventuele aanpassingen, gepresenteerd zal worden aan alle bewoners middels een 
inloopmoment. Na het inloopmoment zal er aan de hand van wensen en opmerkingen van de bewoners 
een definitief ontwerp worden opgesteld, welke ook aan de raad zal worden voorgelegd. De start van de 
uitvoering staat op dit moment gepland in het voorjaar van 2020. 
 
Bijlagen:   

 - Presentatie 2e klankbordgroep overleg d.d. 09 juli 2019 
- Reactie/opmerkingen/aandachtspunten/vragen leden klankbordgroep d.d. 09 juli 2019 


