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Verslag 1e klankbordgroep overleg    
 
Project   : Herinrichting wijk Moesel, Weert 
 
Projectnummer  : 19.001 
 
Datum, tijd en plaats : 20 maart 2019, 19.00 uur, Buurthuis Moesel te Weert 
 
Aanwezigen  :  Dhr. T. Bouwels  Gemeente Weert  
      Dhr. T. Huijbers  Gemeente Weert   
      Dhr. F. Ramakers  Klankbordgroep 
      Dhr. F. Cuijpers  Klankbordgroep 
      Dhr. B. van Lier  Klankbordgroep 
      Dhr. M. Fonteijn  Klankbordgroep 
      Mevr. M. Passage  Klankbordgroep 
      Dhr. H. van de Linden  Klankbordgroep 
      Mevr. C. Stals   Klankbordgroep 
      Dhr. S. Smolenaers  Klankbordgroep 
      Dhr. Lenaers   Klankbordgroep 
      Dhr. P. Metselaars  Klankbordgroep 
      Mevr. Kremers   Klankbordgroep 
      Dhr. J. Kusters   Klankbordgroep 
      Dhr. G. Goos   Klankbordgroep 
      Dhr. R. Haszler   Klankbordgroep 
      Dhr. G. Melis   Wijkraad Moesel    
      Dhr. R. Haenraets  Plangroep Heggen B.V.  
      Dhr. J. Pelzer   Plangroep Heggen B.V.   
             
 
▪ Opening en mededelingen 

De avond wordt geopend door de heer Bouwels van de gemeente Weert en geeft een korte toelichting op 
het doel van de bijeenkomst. Na het welkomstwoord en een voorstelronde neemt de heer Pelzer het 
woord over.  

 
▪ Programma  

- Terugblik en bespreken opmerkingen 1
e
 bewonersavond 05 februari 2019 

- Voorstel eenrichtingsstructuur 
- Voorstel principeprofielen 
- Hoe nu verder? 
 

▪ Terugblik en bespreken opmerkingen 1
e
 bewonersavond 05 februari 2019 

Niemand heeft opmerkingen of ontbrekende wensen/vragen op de lijst van de 1
e
 bewonersavond. De 

heer Pelzer bespreekt per straat de belangrijkste opmerkingen die er gemaakt zijn tijdens de 1
e
 

bewonersavond, waarna de leden van de klankbordgroep hierop kunnen reageren. Een overzicht van de 
gemaakte opmerkingen en aandachtspunten zijn terug te vinden in bijlage 1.  
 

▪ Voorstel eenrichtingsstructuur 
Plangroep Heggen heeft een voorstel gemaakt om een eenrichtingsstructuur aan te brengen in de wijk. De 
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heer Pelzer geeft een toelichting op de gekozen structuur. Een overzicht van de gemaakte opmerkingen 
op de eenrichtingsstructuur zijn terug te vinden in bijlage 1. 
 

▪ Voorstel principeprofielen 
Plangroep Heggen heeft per straat een profiel gemaakt van de bestaande situatie en een profiel met een 
voorstel voor de nieuwe situatie. Deze profielen zijn een eerste voorstel en het betreft een principeprofiel. 
De toekomstige inrichting is afhankelijk van de beschikbare breedte, welke in de straat kan variëren.  
Ook is het ontwerp onder voorbehoud van kabels en leidingen en overige ondergrondse infra. Tevens kan 
er gevarieerd worden tussen bijvoorbeeld parkeerstroken en groenstroken. Een overzicht van de 
gemaakte opmerkingen en aandachtspunten zijn terug te vinden in bijlage 1. 
 

▪ Hoe nu verder? 
De heer Bouwels geeft aan welke vervolgstappen er nu genomen gaan worden. Een overzicht van deze 
vervolgstappen is terug te vinden in bijlage 1. 
 
Bijlagen:   
 
Bijlage 1: Reactie/opmerkingen/aandachtspunten/vragen leden klankbordgroep d.d. 20 maart 2019 
 
 


