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Verslag 4e klankbordgroep overleg    
 
Project   : Herinrichting wijk Moesel, Weert 
 
Projectnummer  : 19.001 
 
Datum, tijd en plaats : 12 november 2019, 19.00 uur, Buurthuis Moesel te Weert 
 
Aanwezigen  :  Dhr. T. Huijbers  Gemeente Weert  

   Dhr. W. Konings  Gemeente Weert  
      Dhr. F. Cuijpers  Klankbordgroep 

   Dhr. M. Fonteijn  Klankbordgroep 
   Dhr. M. Passage  Klankbordgroep 

      Dhr. H. van de Linden  Klankbordgroep 
      Dhr. T. Lenaers   Klankbordgroep 

   Mevr. Kremers   Klankbordgroep 
      Dhr. R. Haszler   Klankbordgroep 

   Dhr. S. Smolenaers  Klankbordgroep 
   Mevr. C. Stals   Klankbordgroep 

      Mevr.  L. Janssen  Klankbordgroep  
   Dhr. G. Melis    Wijkraad 

      Dhr. R. Haenraets  Plangroep Heggen B.V.  
      Dhr. J. Pelzer   Plangroep Heggen B.V.   
             
 
▪ Opening en mededelingen 

De avond wordt geopend door de heer Huijbers van de gemeente Weert en geeft een korte toelichting op 
het doel van de bijeenkomst. Tevens geeft de heer Huijbers aan dat er vorige week maandag een separaat 
overleg is geweest met de bewoners van de Henricus Woutersstraat, waarbij het ontwerp zoals deze nu 
ook op het definitief ontwerp staat, akkoord is bevonden door de bewoners. 
 

▪ Riolering 
De heer Huijbers geeft aan dat een derde partij op dit moment bezig is met het bekijken van de 
hemelwaterafvoer. Niet alleen in het plangebied, maar in heel Weert-Zuid. Het is namelijk gebleken dat de 
doorlatendheid van de ondergrond in het plangebied maar heel minimaal is. Hierdoor is het niet mogelijk 
om het regenwater direct op locatie in de grond te laten infiltreren en zal het regenwater ergens anders 
naar toe moeten worden gebracht.  
Het rioolontwerp kan nog van invloed zijn op het ontwerp dat er nu ligt en op het handhaven of rooien 
van bestaande bomen.  

 
▪ Definitief ontwerp 

Tijdens het overleg is het definitieve ontwerp bekeken en is er door de heer Pelzer aangegeven welke 
wijzigingen er zijn doorgevoerd naar aanleiding van de inloopavond die is gehouden op 18 september 
2019. Een lijst van de wijzigingen is toegevoegd als bijlage aan dit verslag. 
  

▪ Reacties/opmerkingen/vragen 
Alle reacties, opmerkingen en vragen van de leden van de klankbordgroep zijN als bijlage toegevoegd aan 
dit verslag. 
 

▪ Hoe nu verder? 



19.001\19-0000 -  verslag 4e klankbordgroep overleg 12-11-2019 
pagina 2 van 2 
 

  
 
  
 

Het ontwerp zal nu worden voorgelegd aan het college van B&W en daarna aan de gemeenteraad. Dit zal 
naar alle waarschijnlijk pas in maart 2020 plaatsvinden. 
 
 
 
Bijlagen:   

- Lijst met wijzigingen definitief ontwerp; 
- Reacties/opmerkingen/vragen leden klankbordgroep d.d. 12 november 2019. 


