Bijlage 1 Uitvoeringsprogramma bij deel 3 uitvoering

Harde projecten 2013-2014
Prettige woongemeente voor jong en oud
Naam

Versterking hart Leuken (1)

Beschrijving project/nieuwe functie

Realisatie van een nieuwe school, een
economisch renderend winkelcentrum in het
centrum of op een locatie meer centraal tussen
de wijken Groenewoud en Leuken, een
ontmoetingsplein, eventueel een aantal
woningen en groen.

Fasering/Prioriteit

2013-2014 (school) en 2015-2025
(winkelcentrum, plein, buitenruimte, mogelijk
woningen).

Status

Afronding visievorming.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente (ontmoetingsplein, openbare
ruimte).
Betrokken partijen: schoolbestuur Meerderweert
(school), belegger (winkelcentrum en mogelijk
woningen), huurders winkels, Wonen Limburg
en wijkraad Leuken.

Rol van de gemeente

Initiërend: inbreng grond, publiekrechtelijk
traject (herziening bestemmingsplan voor
winkelcentrum en woningen). Planvorming
school en deels realisatie door normbijdrage en
financiering buitenruimte school.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Prettige woongemeente - verbeteren
winkelstructuur.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Plein en buitenruimte school zijn bovenwijkse
voorzieningen.

Financiering

Nieuwbouw school wordt betaald uit
onderwijshuisvestingsbudget. Buitenruimte is
opgenomen in prioriteitenlijst 2015.
Ontmoetingsplein wellicht vanuit bijdrage
provincie en GREX, subsidie provincie op tekort
GREX. Ontwikkeling winkels en evt. woningen is
voor rekening belegger.
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Naam

Kennis- en Expertisecentrum (4)

Beschrijving project/nieuwe functie

Voornemen realisatie Kennis- en
Expertisecentrum in een groene setting, met
optimale uitwisseling tussen het gebouw, de
buitenruimte, het groen. In samenhang met
Gildeopleidingen. Toevoegen van routes van de
wijk naar het groen in de spoorzone.

Fasering/Prioriteit

2013-2014 (school en schoolplein) en 20152025 ((her)inrichting buitenruimte school, groen
in de spoorzone).

Status

Planvorming school loopt, subsidieaanvraag bij
de provincie loopt, groen in spoorzone nog niet
opgepakt.
Groen in de sporzone nog niet opgepakt.

Trekker/betrokken partijen

Gemeente, schoolbesturen diverse scholen, NS.

Rol van de gemeente

Initiërend: planvorming en deels realisatie door
normbijdrage en financiering buitenruimte
school.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Groenste stad met grote toeristisch-recreatieve
aantrekkingskracht - groene parels ontwikkelen.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Herinrichting van de buitenruimte school is
bovenwijkse voorziening.

Financiering

(Ver)nieuwbouw school wordt betaald uit
onderwijshuisvestingsbudget overeenkomstig
norm; financiering school niet volledig gedekt,
tekort 2 miljoen euro op te vangen door subsidie
provincie en bezuiniging in ontwerp. Voor
buitenruimte school is aanvullend budget nodig.
Buitenruimte school is opgenomen op
prioriteitenlijst 2015.
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Naam

(Ver)nieuwbouw school Laar-Laarveld (5)

Beschrijving project/nieuwe functie

Verbetering onderwijshuisvesting in
Laar/Laarveld .

Fasering/Prioriteit

2013-2014 (planvorming school en schoolplein
en start bouw) en 2015-2025 (afronding bouw,
(her)inrichting buitenruimte school).

Status

Planvorming school loopt.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: Gemeente.
Betrokken partijen: schoolbestuur,
onderwijsstichting Meerderweert, dorpsraad
Laar.
Initiërend: opstellen plan en uitvoering.
Financiële normbijdrage.

Rol van de gemeente

Bij keuze voor locatie Laarveld is wijziging
bestemmingsplan nodig.
Relatie met ander thema en andere
projecten

Woonuitbreidingen Laarveld.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Herinrichting van buitenruimte school is
bovenwijkse voorziening.

Financiering

(Ver)nieuwbouw school wordt betaald uit
onderwijshuisvestingsbudget overeenkomstig
norm. Buitenruimte school is opgenomen op
prioriteitenlijst 2015.
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Naam

Woningbouwprogramma –realiseren
kernvoorraad korte termijn 2013-2017 (6)

Beschrijving project/nieuwe functie

Uitvoeren woningbouwplannen conform de
structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving.
Jaarlijkse actualisatie. Realisatie kernvoorraad
tot 2018.
a. Hornehoof
b. La Cour Bleue (stadhuis)
c. Kloosterstraat
d. Laarveld fase 1 en fase 2 (deels) (20132014 e.v.)
e. Sutjensstraat-Noord en -Zuid
f. Oudenakkerstraat (AHOED) (2014)
g. Vrouwenhof (2013-2014 e.v.)
h. Wilibrordushof Stramproy
i. Swartbroek (oude schoollocatie en Bij
Polderte) (2014 e.v.)
j. Mussenberg
k. jaarlijks een aantaal incidentele
woningen (2014 e.v.)

Fasering/Prioriteit

2013-2014 en 2015-2025 (doorlopend).

Status

Kernvoorraad betreft grotendeels harde plannen
die (deels) al in uitvoering zijn.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: ontwikkelende partijen, gemeente.

Rol van de gemeente

Initiërend: opstellen regionale Structuurvisie
Wonen, Zorg en Woonomgeving en deels
gronduitgifte. Overig faciliterend.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Voorzieningenplannen, school Laar/Laarveld,
toekomstbestendige dorpen.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

-

Financiering

Dekking uit grondexploitaties woningbouw.
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Naam

Sportpark Vrouwenhof (10)

Beschrijving project/nieuwe functie

Afronding ontwikkeling sportpark Vrouwenhof en
verplaatsing voetbalaccommodatie DESM.

Fasering/Prioriteit

2013-2014 (aanleg twee velden, infrastructurele
voorzieningen en bouw kleedruimten/kantine)en
2015-2025 (aanleg derde voetbalveld na
onteigening/verwerving).

Status

Planvorming, Omgevingsvergunning is
aangevraagd. Voor deel van project loopt
onteigening.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: verenigingen, wijkraad
Leuken, omwonenden.

Rol van de gemeente

Initiërend: ontwikkeling sportpark.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Versterking hart Leuken.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

-

Financiering

Sportpark Vrouwenhof is deels al aangelegd.
Kosten in prioriteiten 2013 geregeld.
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Naam

Afkoppeling hemelwater Keent/Moesel en
Groenewoud/Biest als onderdeel van
wijkvernieuwing Keent/Moesel en
Groenewoud/Biest (11)

Beschrijving project/nieuwe functie

Integrale woonvisiesKeent/Moesel en
Groenewoud/Biest (sociale component,
woningvoorraad, versterking groen) en
deelproject afkoppeling
hemelwater/openbare ruimte en deelproject
Het Dal meenemen in Keent/Moesel. Hergebruik
van vrijkomende maatschappelijke functies,
schuifruimte voor wijkvernieuwing waarbij groen
een belangrijke plaats inneemt. Leggen van
groene verbindingen met het buitengebied
(stadsrandzone Keent) en met de spoorzone in
woonvisie Keent/Moesel.

Fasering/Prioriteit

2013-2014 visievorming en 2015-2025
uitvoeren waterplan.

Status

Visie nog opstarten. Planvorming afkoppeling op
delen plangebied opgestart.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente en Wonen Limburg.
Betrokken partijen: wijkraad, ondernemers,
burgers, en overige belanghebbenden.

Rol van de gemeente

Initiërend: opstellen visie en opstellen en
uitvoeren waterplan.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Groenste stad met grote toeristisch-recreatieve
aantrekkingskracht - groene parels ontwikkelen.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

-

Financiering

Ambtelijke kosten uit algemene middelen
(regulier). Gemeente financiert vooralsnog
alleen herinrichting openbare ruimte, gekoppeld
aan rioolvervanging. Budget regulier.
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Groenste stad met een grote toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht

Naam

Kempen~Broek/IJzeren Man: diverse
deelprojecten (13)
•

Uitbreiding ruiter- en
menroutenetwerk.

•

Uitbreiding parkeerplaats.

•

Waterskibaan.

•

Klimbos (project van derden).

•

Herinrichting hoofdtoegangspoort.

•

Zintuigenpark.

Beschrijving project/nieuwe functie

Uitbreiding parkeerplaats IJzeren Man,
waterskibaan, klimbos. Aansluiting op
grensoverschrijdend ruiter- en menroutenetwerk
op Midden-Limburg. Herinrichting
hoofdtoegangspoort en zintuigenpark.

Fasering/Prioriteit

2013-2014: Uitbreiding parkeerplaats,
realisatie waterskibaan, aanleg
klimbos,aansluiting op grensoverschrijdend
ruiter- en menroutenetwerk op Midden-Limburg.
2015-2025: Herinrichting hoofdtoegangspoort
en aanleg zintuigenpark.
Uitbreiding parkeerplaats en klimbos geregeld in
bestemmingsplan Buitengebied 2011.
Planvorming parkeerplaats loopt, aanleg 4e
kwartaal 2013. Klimbos voorzien voor 2014.
Voor waterskibaan is afzonderlijk
bestemmingsplan voorbereid. Procedure 2e helft
2013, realisatie 2014.

Status

Aanleg zintuigenpark: plan van aanpak
opgesteld. Haalbaarheid wordt getoetst.
Herinrichting toegangspoort nog niet opgestart.
Uitbreiding ruiterroutenetwerk: planvorming
gereed.
Trekkers: gemeente, ondernemer, Stichting
Zwembad De IJzeren Man.

Trekker/betrokken partijen

Betrokken partijen: Natuur- en Milieucentrum,
VVV, Provincie Limburg, GOML, Bosgroep ZuidNederland, Regionaal Landschap Kempen en
Maasland, Samenwerkingsverband De IJzeren
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Man.
Gemeente: uitbreiding ruiternetwerk,
parkeerplaats, zintuigenpark en herinrichting
hoofdtoegangspoort.

Rol van de gemeente

Stichting Zwembad De IJzeren Man in
samenwerking met gemeente: waterskibaan.
Ondernemer in samenwerking met gemeente:
klimbos.
Relatie met ander thema en andere
projecten

-

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Zintuigenpark is bovenwijkse voorziening.

Financiering

In begroting 2013 voorzien en in voorjaarsnota
2013 met bijdrage GOML-gelden. Raad heeft
afzonderlijk geld beschikbaar gesteld voor
waterskibaan en voor ruiternetwerk.
Ondernemer financiert klimbos.
Financiering zintuigenpark en herinrichting
hoofdtoegangspoort gereserveerd. Projecten
staan op lijst Midden-Limburg en zijn
opgenomen in de lijst voor subsidie vanuit motie
Leisure Midden-Limburg.
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Naam

Herontwikkeling sportpark DESM (15) /
Brugverbinding Graswinkel (7)

Beschrijving project/nieuwe functie

Realisatie waterberging, struinnatuur,
recreatieve routes.
Onderzoek haalbaarheid verplaatsing bestaande
brugverbinding over de Ringbaan naar locatie
DESM.

2013-2014: realisatie waterberging,
struinnatuur, recreatieve routes.

Fasering/Prioriteit

2015-2025: onderzoek haalbaarheid
verplaatsing brugverbinding Graswinkel.
Planvorming loopt, realisatie na verplaatsing
voetbalvereniging.

Status

Het haalbaarheidsonderzoek naar de
verplaatsing van de brugverbinding is nog niet
opgestart.
Trekker: Gemeente.

Trekker/betrokken partijen

Betrokken partijen: natuurorganisaties,
Waterschap.
Initiërend: aanleg waterberging en natuur.

Rol van de gemeente

Initiërend: onderzoek brugverbinding.
Prettige woongemeente - langzaam
verkeersroutes.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Groenste stad met een grote toeristischrecreatieve aantrekkingskracht - groene parels
ontwikkelen.
Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Met het haalbaarheidsonderzoek naar de
verplaatsing van de brugverbinding dient nog
gestart te worden, mocht de haalbaarheid
aangetoond worden, dan is dit een bovenwijkse
voorziening.

Financiering

Middelen waterberging, struinnatuur reeds
voorzien.
Onderzoek brugverbinding: ambtelijke kosten
uit algemene middelen (regulier).

9

Naam

Bomenlanen – uitvoering

Beschrijving project/nieuwe functie

bomenbeleidsplan (17)
Uitvoering bomenbeleidsplan.

Fasering/Prioriteit

2013-2014 en 2015-2025

Status

Betreft doorlopend project dat gekoppeld is aan
regulier uitvoeringswerk openbare ruimte.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: Gemeente.
Betrokken partij: Stichting groen Weert.

Rol van de gemeente

Initiërend: aanleg in kader van reguliere
budgetten alsmede GKW.

Relatie met ander thema en andere
projecten

-

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Betreft een ruimtelijke ontwikkeling die is
tevens opgenomen in Gemeentelijk
Kwaliteitsmenu Weert (GKW) voor zover het ’t
buitengebied betreft.

Financiering

Reguliere budgetten openbare ruimte alsmede
GKW voor buitengebied.
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Naam

Sloop overtollige bebouwing buitengebied
(22)

Beschrijving project/nieuwe functie

In het kader van het Gemeentelijk
Kwaliteitsmenu Weert (GKW) kan als
compenserende maatregel overtollige
bebouwing gesloopt worden.

Fasering/Prioriteit

2013-2014 en 2015-2025 doorlopend

Status

Project kan direct uitgevoerd worden.

Trekker/betrokken partijen

Derden.

Rol van de gemeente

De gemeente treedt als intermediair op.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert (GKW).

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Project in kader van Gemeentelijk
Kwaliteitsmenu Weert, wordt niet via een
fondsbijdrage geregeld en is daarom geen
ruimtelijke ontwikkeling.

Financiering

Geen inzet gemeentelijke middelen behoudens
ambtelijke inzet gedekt door algemene dienst
(regulier) ten behoeve van intermediair en
planontwikkeling derden waarvoor compensatie
vereist is.
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Naam

Omzetting agrarisch gebied in natuur in
beekdalen en laagtes (23)

Beschrijving project/nieuwe functie

In het kader van het Gemeentelijk
Kwaliteitsmenu Weert (GKW) kan als
compenserende maatregel agrarisch gebied
omgezet en ingericht worden als natuur.

Fasering/Prioriteit

2013-2014 en 2015-2025 doorlopend.

Status

Project kan direct uitgevoerd worden.

Trekker/betrokken partijen

Gemeente en derden.

Rol van de gemeente

Gemeente treedt als intermediair op. Gemeente
is initiërend voor wat betreft de eigen gronden.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Project in kader van Gemeentelijk
Kwaliteitsmenu Weert, het betreft een
ruimtelijke ontwikkeling voor zover de
fondsbijdrage hiervoor wordt ingezet (alleen bij
eigendommen gemeente).

Financiering

Geen inzet gemeentelijke middelen behoudens
ambtelijke inzet gedekt door algemene dienst
(regulier) ten behoeve van intermediair en
planontwikkeling derden waarvoor compensatie
vereist is.
Omzetting naar natuur op eigen gemeentelijke
gronden wordt gefinancierd uit Kwaliteitsfonds
Buitengebied.
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Bruisend centrum

Naam

Waterfront:Werthaboulevard –

Beschrijving project/nieuwe functie

Passantenhaven – kruispunt Bassin (25)
Herinrichting Werthaboulevard en horecaplein +
passantenhaven.
Voor de herinrichting van het kruispunt Bassin
dient de haalbaarheid eerst onderzocht te
worden.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Status

Planvorming Werthaboulevard – Passantenhaven
afgerond, voorbereiding uitvoering.
Kruispunt Bassin nog niet opgestart.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: Gemeente.

Rol van de gemeente

Initiërend: uitvoering.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Bruisend centrum - Zuid-Willemsvaart als
economische en toeristisch-recreatieve route.
Groenste stad met een grote toeristischrecreatieve aantrekkingskracht:
Gebiedsontwikkeling Kempen~Broek – IJzeren
Man

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Mocht de haalbaarheid aangetoond zijn en het
plan uitgevoerd worden dan is de herinrichting
van het kruispunt Bassin is een bovenwijkse
voorziening.

Financiering

Middelen voor Werthaboulevard beschikbaar
gesteld. Voor Waterfront (Bassin en
passantenhaven) is subsidie via GOML
toegekend.
Voor kruispunt Bassin is financiering nog niet
rond.
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Naam

Stationsomgeving: herinrichting openbaar
gebied en Gebiedsontwikkeling
Wilhelminasingel-Driesveldlaan en St.

Beschrijving project/nieuwe functie

Raphaelpad (26)
Realisatie Gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel
- Driesveldlaan en
Stationskwartier/Stationsplein.

Fasering/Prioriteit

2013-2014 en 2015-2025.

Status

Planvoorbereiding afgerond, voorbereiding
uitvoering.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.

Rol van de gemeente

Initiërend: herinrichting openbare ruimte.

Relatie met ander thema en andere
projecten

-

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Betreft bovenwijkse voorzieningen, wordt echter
niet als zodanig opgevoerd aangezien middelen
al beschikbaar zijn gesteld en uitvoering
aanstaande is.

Financiering

Middelen beschikbaar gesteld.
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Wensprojecten 2015-2025

Prettige woongemeente voor jong en oud
Naam

Versterking hart van Fatima: kerk, klooster
en buitenruimte (2)

Beschrijving project/nieuwe functie

Herbestemming kerk en klooster met accent op
cultuur, ontmoeten, sociaal-maatschappelijk
en/of zorggebruik, versterking groene karakter
met mogelijkheden sport en spel, rekening
houdend met cultuurhistorische waarden en de
huidige voorzieningen.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Status

Door externe partijen wordt momenteel de
haalbaarheid van duurzame herbestemming
onderzocht.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente/bisdom/eigenaar
klooster/marktpartijen.
Betrokken partijen: kerkbestuur/bisdom,
eigenaar klooster, Wonen Limburg, mogelijke
nieuwe eigenaren/exploitanten kerk en/of
klooster, wijkraad Fatima.

Rol van de gemeente

Initiërend: beheer, publiekrechtelijk traject en
ontwikkeling groenstructuur.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Voorzieningenplannen.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

-

Financiering

Geen financiële participatie gemeente
behoudens regulier onderhoud/versterking
groenstructuur, afhankelijk van uiteindelijke
planvorming, nog geen extra middelen
beschikbaar gesteld.
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Naam

Versterking hart Altweerterheide (3)

Beschrijving project/nieuwe functie

Stimuleren van ontmoeting en opwaardering
openbare ruimte door herinrichting knooppunt
twee hoofdwegen. Opstellen visie buitenruimte
en realisatie.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Status

Project is nog niet gestart.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: schoolbestuur, kerkbestuur,
dorpsraad Altweerterheide, omwonenden.

Rol van de gemeente

Initiërend: inrichting en realisatie openbare
ruimte. Herinrichting kerkplein door
kerkbestuur.

Relatie met ander thema en andere
projecten

-

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Project is bovenwijkse voorziening.

Financiering

Geen middelen beschikbaar.

Naam

Recreatieve routes spoorzone (8)

Beschrijving project/nieuwe functie

Realisatie van een langzaamverkeersroute aan
de zuidzijde van het spoor tussen het gebied
met de sportvelden en het buitengebied van
Graswinkel.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Status

Project is nog niet gestart.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.

Rol van de gemeente

Initiërend: onderzoek en uitvoering.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Groenste stad met een grote toeristischrecreatieve aantrekkingskracht - recreatief
aanbod.
KEC, woonvisie Moesel-Keent.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Project is bovenwijkse voorziening.

Financiering

Geen middelen beschikbaar.
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Naam

PDV locatie Roermondseweg – versterking
terrein en vormgeving entree door
afronding aan oostzijde (9)

Beschrijving project/nieuwe functie

Versterking entree en afronding(kwaliteitskader
op o.a. gebouwen, parkeren, erfafscheiding), in
combinatie met kwaliteitsverbetering bestaande
PDV-locatie.

Fasering/Prioriteit

2013-2014 en 2015-2025.

Status

Enkele ondernemers zijn bezig met
planontwikkeling eigen locatie. Integrale aanpak
upgrading nog niet gestart.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: ondernemers.
Betrokken partijen: Gemeente, provincie
(N280), ontwikkelende partijen.

Rol van de gemeente

Faciliterend rondom planologische medewerking
uitbreiding en meedenken over upgrading.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Verbetering N280.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

-

Financiering

Geen middelen beschikbaar.

Naam

Brugverbinding Fatima-Boshoven (12)

Beschrijving project/nieuwe functie

Onderzoek haalbaarheid realisatie langzaam
verkeersverbinding.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Status

Project is nog niet gestart.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: Rijkswaterstaat.

Rol van de gemeente
Relatie met ander thema en andere
projecten

Integrale woonvisie Fatima.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Het plan is nog in de onderzoeksfase, mocht de
haalbaarheid aangetoond worden, dan is dit een
bovenwijkse voorziening.

Financiering

Inzet ambtelijke uren ten laste van algemene
dienst (regulier). Verder geen middelen
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beschikbaar.
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Groenste stad met een grote toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht

Naam

Recreatieve routes tussen centrum, WeertWest en Kempen~Broek/IJzeren Man (14)

Beschrijving project/nieuwe functie

Ontwikkeling recreatieve
langzaamverkeersverbindingen tussen het
centrum, Weert-West en Kempen~Broek/IJzeren
Man. Via het kanaal en via het station.

Fasering/Prioriteit

2015-2025: onderzoek.

Status

Dit project is nog niet gestart.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: Grondeigenaren/gemeente.
Betrokken partijen: Provincie, overige partijen
afhankelijk van insteek.

Rol van de gemeente

Initiërend: opstarten onderzoek.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Bruisend centrum - Zuid-Willemsvaart als
economische en toeristisch-recreatieve route.
Projecten gebiedsontwikkeling
Kempen~Broek/IJzeren Man, Weert-West.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Recreatieve langzaamverkeersroutes zijn
bovenwijkse voorzieningen.

Financiering

Inzet ambtelijke uren ten laste van algemene
dienst (regulier). Verder geen middelen
beschikbaar.
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Naam

Groenactiviteitenplein Laar (16)

Beschrijving project/nieuwe functie

Realisatie van een activiteitenterrein.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Status

Onderhandelingen met grondeigenaar zijn in
afrondende fase.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: dorpsraad Laar,
initiatiefnemer.

Rol van de gemeente

Initiërend: inrichting en realisatie openbare
ruimte.

Relatie met ander thema en andere
projecten

-

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Groenactiviteitenplein is bovenwijkse
voorziening.

Financiering

Kosten onder andere te betalen uit opbrengst
overeenkomst met derden.

Naam

Opknappen/herstellen schansen en overige
cultuurhistorische elementen (18)

Beschrijving project/nieuwe functie

Opknappen/herstellen van schansen en
cultuurhistorische elementen zoals
molenbiotopen, pingoruïnes, brandkuilen.

Fasering/Prioriteit

2013-2014 en 2015-2025 doorlopend.

Status

Project kan per onderdeel solitair opgepakt
worden.

Trekker/betrokken partijen

Derden.

Rol van de gemeente

Faciliterend.

Relatie met ander thema en andere
projecten

-

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Bovenwijkse voorziening in kader van
Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert.

Financiering

Door derden, ambtelijke uren bij
planontwikkeling ten laste van algemene dienst
(regulier).
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Naam

Boshoverheide (19)

Beschrijving project/nieuwe functie

Beter ontsluiten voor fietsers, betere
informatievoorziening.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Status

Project is nog niet gestart.

Trekker/betrokken partijen

Derden/gemeente.

Rol van de gemeente

Faciliterend.

Relatie met ander thema en andere
projecten

-

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Fietspad is bovenwijkse voorziening.

Financiering

Financiering nog niet geregeld.

Naam

Beekherstel (20)

Beschrijving project/nieuwe functie

Beekherstel, landschapsontwikkeling en
recreatie bij de Oude Graaf 2e fase, de Vliet en

Fasering/Prioriteit

een deel van de Meilossing.
2015-2025

Status

Project is nog niet gestart.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: Waterschap.
Betrokken partijen: gemeente,
natuurorganisaties.

Rol van de gemeente

Faciliterend (deels).

Relatie met ander thema en andere
projecten

-

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Bovenwijkse voorziening in het kader van het
Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert.

Financiering

Door derden, ambtelijke uren bij
planontwikkeling ten laste van algemene dienst
(regulier).
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Naam

Ecologische verbinding tussen Tungelroyse
Beek en Dijkerpeel (21)

Beschrijving project/nieuwe functie

Het maken van een ecologische natte verbinding
tussen twee beekdallandschappen.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Status

Project is nog niet gestart.

Trekker/betrokken partijen

Derden.

Rol van de gemeente

Faciliterend.

Relatie met ander thema en andere
projecten

-

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Bovenwijkse voorziening in het kader van het
Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert.

Financiering

Door derden, ambtelijke uren bij
planontwikkeling ten laste van algemene dienst
(regulier).
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Naam

Ecologische verbinding over de ZuidWillemsvaart en recreatieve
brugverbinding (onderdeel van
gebiedsvisie Cranendonck-Weert) (24)

Beschrijving project/nieuwe functie

Haalbaarheidsonderzoek recreatieve
brugverbinding Zuid-Willemsvaart en
ecologische verbinding en optimaliseren
routestructuren. Uitvoeren Plan-MER. Onderdeel
van nog op te stellen gebiedsvisie WeertCranendonck.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Status

Project is nog niet gestart.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: Gemeente Cranendonck,
provincie Limburg en provincie Brabant,
stichting Ark, vereniging Natuurmonumenten,
Defensie, Nyrstar, Dienst Landelijk Gebied.

Rol van de gemeente

Initiëren, haalbaarheidsonderzoek.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Prettige woongemeente - langzaam
verkeersroutes. Groenste stad met een grote
toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht versterking beekdallandschap en
natuurontwikkeling.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Het plan is nog in de onderzoeksfase, mocht de
haalbaarheid aangetoond worden, dan is dit een
bovenwijkse voorziening.

Financiering

In begroting 2013 voorzien in 2016 of later. Nog
geen dekking. PM in voorjaarsnota bij 2015.
Ambtelijke uren bij planontwikkeling ten laste
van algemene dienst (regulier).
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Bruisend centrum

Naam

Waterfront: (25)
Beekpoort-Noord
Beekpoort-Landbouwbelang
Wertha Bassin
Doorontwikkeling van het project BeekpoortLandbouwbelang met appartementen;
herinrichting gedeelte Werthaboulevard,
Penitentenstraat en Energiestraat.

Beschrijving project/nieuwe functie

Mogelijke ontwikkeling Wertha Bassin
(tennishalgebied) met woningen. Herijking
programma en visie.
Uitwerking en realisatie project BeekpoortNoord op programma, ruimtelijke invulling en
financiële haalbaarheid. Uniek watermilieu
ontwikkelen.
Fasering/Prioriteit

2015-2025

Status

Beekpoort-Landbouwbelang en BeekpoortNoord: beëindiging overeenkomst.
Wertha Bassin: Haalbaarheid wordt onderzocht,
waarbij gemeente stuurt op herijking
programma, visie en tijdstip ontwikkeling.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: Ontwikkelende private partijen.

Rol van de gemeente

Faciliterend, initiërend ten aanzien van
herinrichting openbare ruimte, planologisch
mogelijk maken.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Groenste stad met grote toeristisch-recreatieve
aantrekkingskracht - recreatief aanbod.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

-

Financiering

Beekpoort-Landbouwbelang en BeekpoortNoord: GREX gemeente.
Wertha-Bassin: Ontwikkeling voor rekening en
risico van ontwikkelende partij.
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Naam

Versterken centrum (26)
•

Verbeteringen winkelstratenaanloopstraten–pleinen: plan van
aanpak en projecten.

•

Aanpassing muntcomplex –
optimalisatie culturele instellingen.

•

Verbetering huisvesting musea en
permanente oplossing
archiefbewaarplaats.

Beschrijving project/nieuwe functie

•

Beekstraatkwartier.

•

Verbetering fietsenstalling en fietsroutes.

Oppakken overig deel uitvoeringsprogramma uit
de visie op het stadshart. Uitwerken visie op
erfgoedruimten, aanpassing Muntcomplex
(huisvesting culturele instellingen).
Uitvoeren bestuursopdracht Beekstraatkwartier
t.b.v. tijdelijke invulling. Voor de definitieve
invulling dient een nieuwe bestuursopdracht te
worden verleend.
Stimuleren van fietsen door betere fietsroutes
naar de stallingen en vergroting aanbod
fietsenstallingen.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Status

Visie op stadshart is gereed, bestuursopdracht
Beekstraatkwartier is vastgesteld.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente en ontwikkelende private
partij (Beekstraatkwartier).
Betrokken partijen: culturele instellingen,
cultuurhistorische vereniging,
Bewonersorganisatie Binnenstad, ondernemers,
fietsers, overig nader te bepalen.

Rol van de gemeente

Faciliterend: planologisch mogelijk maken.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Overige projecten in het stadshart, stadspark.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

-

Financiering

Ontwikkeling Beekstraatkwartier voor rekening
en risico van ontwikkelende partij. Bij een
negatieve exploitatie zijn bijdragen van de
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gemeente/derden onontkoombaar.
Nog geen dekking voor gemeentelijk aandeel in
projectonderdelen.

Bedrijvigheid, dienstverlening en innovatie

Naam

Sporthalgebied Leuken: stedelijke
reserveringsruimte, tijdelijk wijkpark*

Beschrijving project/nieuwe functie

Fasering/Prioriteit

en/of winkelcentrum (27)
Planologisch duiden als stedelijke
reserveringsruimte. In kader van de woonvisie
Leuken onderzoek naar de invulling van dit
terrein. Realisatie van een tijdelijk wijkpark met
mogelijkheden voor sport, spel, ontmoeting en
educatie en/of realisatie van een winkelcentrum
voor Leuken en Groenewoud.
2013-2014: visievorming, uitwerking.
2015-2025: uitvoering.

Status

Visievorming Leuken in afrondende fase.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: Gemeente/Wonen Limburg/provincie,
maatschappelijke partners, eigenaren en
huurders winkelstrip Leuken.
Betrokken partijen: wijkraad Leuken, provincie
Limburg.

Rol van de gemeente

Initiëren: partijen samenbrengen, ideevorming,
deels aanleg en beheer.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Prettige woongemeente – hart voor Leuken.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Indien geopteerd wordt voor wijkpark is dit een
bovenwijkse voorziening.

Financiering

Uitvoeringsproject uit de woonvisie Leuken.
Mogelijke co-financiering provincie, Wonen
Limburg en andere maatschappelijke
organisaties.
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Naam

N280 – PDV (28)

Beschrijving project/nieuwe functie

Doorstroming stimuleren en ontsluiting
verbeteren naar aangrenzend
bedrijventerrein/PDV-locatie. Onderdeel van het
bestaande project N280.

Fasering/Prioriteit

2013-2014 (onderzoek, planvorming).
2015-2025 (planuitwerking, uitvoering).

Status

Plan is in de fase van onderzoek en
planvorming.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: provincie/gemeente.
Betrokken partijen: ondernemers, wijkraad
Leuken.

Rol van de gemeente

Initiërend: samen met provincie visie opstellen
en deels bijdragen aan uitvoering.

Relatie met ander thema en andere
projecten

PDV-locatie Moesdijk.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Project is bovenwijkse voorziening.

Financiering

Geen middelen beschikbaar gesteld, behoudens
via GOML. Ambtelijke uren bij planontwikkeling
ten laste van algemene dienst (regulier).
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Naam

Westtangent (29)

Beschrijving project/nieuwe functie

Haalbaarheidsonderzoek Westtangent.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Status

Plan is in de fase van haalbaarheidsonderzoek.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: provincie, Cranendonck,
Belgische gemeenten.

Rol van de gemeente

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Bruisend centrum - Zuid-Willemsvaart als
economische en toeristisch-recreatieve route.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

Het plan is nog in de onderzoeksfase, mocht de
haalbaarheid aangetoond worden, dan is dit een
bovenwijkse voorziening.

Financiering

Geen middelen beschikbaar gesteld, behoudens
via GOML. Ambtelijke uren bij
haalbaarheidsonderzoek ten laste van algemene
dienst (regulier).
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Naam

Multimodale Terminal Cranendonck-Weert
(30)

Beschrijving project/nieuwe functie

Ontwikkeling MMTC: kadewanden vernieuwen
en terminalterrein beklinkeren. Onderdeel van
nog op te stellen gebiedsvisie WeertCranendonck.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Status

Is in fase van planvorming.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: gemeente Cranendonck,
provincie, Nyrstar, terminalexploitant.

Rol van de gemeente

Initiërend: uitvoering en overdracht
terminalexploitant.
Publiekrechtelijke rol in verband met benodigde
herziening bestemmingsplan.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Bruisend centrum - Zuid-Willemsvaart als
economische en toeristisch-recreatieve route.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

-

Financiering

Subsidie reeds toegekend. Gemeentelijke
voorfinanciering op te vangen door
exploitatiebijdragen.
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Naam

Projecten voortkomend uit Beleidsnota

Beschrijving project/nieuwe functie

Duurzame Ontwikkeling (31)
Transitie duurzame energiehuishouding.
Uitvoering Beleidsnota Duurzame Ontwikkeling.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Status

Plan van aanpak en uitgangspunten Beleidsnota
Duurzame Ontwikkeling in afrondende fase.

Trekker/betrokken partijen

Derden, gemeente.
Waterschap, wijk- en dorpsraden, bedrijven,
Milieufederatie, gemeente Leudal, gemeente
Nederweert.

Rol van de gemeente

Faciliterend, deels initiërend.

Relatie met ander thema en andere
projecten

-

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

-

Financiering

Voor 2014 is budget beschikbaar gesteld voor
procesgelden. Ambtelijke uren bij
planontwikkeling ten laste van algemene dienst
(regulier).
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Naam

Accommodatie voor wedstrijden en

Beschrijving project/nieuwe functie

hippische voorzieningen (32)
Paardensportsector versterken.

Uitvoeren projectplan paardensport
gemeente Weert.
Fasering/Prioriteit

2013-2014 en 2015-2025

Status

Plan maakt deel uit van projectplan door Huis
voor de Sport.

Trekker/betrokken partijen

Huis voor de Sport.

Rol van de gemeente

Faciliterend.

Relatie met ander thema en andere
projecten

Prettige woongemeente - consolidatie en
versterking sport. Groenste stad met grote
toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht
– recreatie.
Weert-West.

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

-

Financiering

Middelen voor onderzoek door Huis voor de
Sport beschikbaar gesteld. Ambtelijke uren bij
planontwikkeling ten laste van algemene dienst
(regulier).

Naam

Verglazing (glasvezel bedrijventerreinen,

Beschrijving project/nieuwe functie

kleine kernen en buitengebied) (33)
Tijdige beschikbaarheid vestigingslocaties
bedrijven en revitalisering en transformatie.
Aanleg glasvezelnetwerk op bedrijventerreinen,
in de kleine kernen en in het buitengebied.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Status

Project is nog niet opgestart.

Trekker/betrokken partijen

Gemeente/parkmanagement.

Rol van de gemeente

Deels initiërend, deels uitvoerend.

Relatie met ander thema en andere
projecten

-

Bovenwijkse voorziening of ruimtelijke
ontwikkeling (GKW)

-

Financiering

Uitvoering door derden. Ambtelijke uren bij
planontwikkeling ten laste van algemene dienst
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(regulier).
Studies

Naam

Opstellen voorzieningenplannen (a)

Beschrijving studie

Opstellen van voorzieningenplannen (inclusief
binnen- en buitensportaccommodaties) voor alle
wijken en dorpen, met uitzondering van
Stramproy (is al gereed). Hierbij meenemen de
relaties tussen de wijken binnen en buiten de
gemeentegrenzen en de demografische
ontwikkelingen. De resultaten uit de transitieatlas (onderzoek naar criteria die kunnen gelden
om te komen tot nieuwe
voorzieningenstructuren in de regio) kunnen
hierbij van pas komen.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Investeringen voortkomend uit
voorzieningenplannen.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: wijk- en dorpsraden,
eigenaren en huurders van sociaalmaatschappelijke accommodaties binnen- en
buitensportaccommodaties.

Naam

Integrale woonvisie Boshoven (b)

Beschrijving studie

Integrale woonvisie (sociale component,
woningvoorraad) met o.a. ontwikkeling van een
sterk hart en versterking groenstructuur.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Projecten voortvloeiend uit visie, uitvoeren
waterplan gemeente (afkoppelen
hemelwater/herinrichting openbare ruimte).

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente en Wonen Limburg.
Betrokken partijen: wijkraad Boshoven,
vastgoedeigenaren, welzijnsorganisaties,
zorginstanties, ondernemers, burgers en overige
belanghebbenden.
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Naam

Integrale woonvisie Biest/Groenewoud (c)

Beschrijving studie

Integrale woonvisie (sociale component,
woningvoorraad) en deelproject afkoppeling
hemelwater/openbare ruimte.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Projecten voortvloeiend uit visie, uitvoeren
waterplan gemeente (afkoppelen
hemelwater/herinrichting openbare ruimte).

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente en Wonen Limburg.
Betrokken partijen: wijkraden Biest en
Groenewoud, vastgoedeigenaren,
welzijnsorganisaties, zorginstanties,
ondernemers, burgers en overige
belanghebbenden.

Naam

Integrale woonvisie Keent/Moesel (d)

Beschrijving studie

Integrale woonvisie (sociale component,
woningvoorraad, versterking groen) en
deelproject afkoppeling hemelwater/openbare
ruimte en deelproject het Dal meenemen.
Leggen van groene verbindingen met het
buitengebied (stadsrandzone Keent) en met de
spoorzone. Meenemen overige gebieden met
een voormalige maatschappelijke functie die
vrijkomen/vrijgekomen zijn.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Projecten voortvloeiend uit visie, uitvoeren
waterplan gemeente (afkoppelen
hemelwater/herinrichting openbare ruimte).

Fasering/Prioriteit

2013-2014: visie.
2015-2025: uitvoering waterplan en
deelprojecten.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente en Wonen Limburg.
Betrokken partijen: wijkraden Keent en Moesel,
vastgoedeigenaren, welzijnsorganisaties,
zorginstanties, ondernemers, burgers en overige
belanghebbenden.
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Naam

Opwaarderen zorgboulevard (e)

Beschrijving studie

Visie op de buitenruimte en de gewenste
ontwikkeling van gebouwen en functies op het
terrein van het St. Jans Gasthuis en St.
Martinus. De Vogelsbleek ook geheel of
gedeeltelijk meenemen in planvorming.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Overige projecten in het stadshart.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: Sint Jans Gasthuis,
Stichting Land van Horne.

Naam

Bestuursopdracht sport en beweegbeleid
2.0 (f)

Beschrijving studie

Uitvoeren van de bestuursopdracht: gezamenlijk
opstellen van beleid.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Uitvoeren van de projecten die volgen uit het
beleid.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: partners uit de vijf ringen.

Naam

Plan van aanpak herziening
bestemmingsplannen – terugdringen
planvoorraad (g)

Beschrijving studie

•

Planning maken van fasering regulier
onderhoud bestemmingsplannen
waarvan wegnemen indirecte bouwtitels
deel uitmaakt.

•

Aanpassen delegatiebesluit.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Uitvoeren van de herziening
bestemmingsplannen zoals die volgt uit het plan
van aanpak.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
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Naam

Gebiedsvisie Centrale Zandwinning Weert
en Straalbedrijf Cuijpers (h)

Beschrijving studie

Opstellen visie en onderzoeken haalbaarheid
herontwikkeling overeenkomstig Gebiedsvisie
Kempen~Broek/IJzeren Man.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Uitvoeren van projecten die volgen uit de visie.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Trekker/betrokken partijen

Trekker: CZW en Straalbedrijf Cuijpers.

Naam

Plan van aanpak Weert-West –

Beschrijving studie

visievorming (i)
Voorportaal van het Kempen~Broek/IJzeren
Man-gebied: opstellen plan van
aanpak/strategische visie voor kerngebied
Lichtenberg, KMS en aanpalend gebied
Kanaalzone 2 en Hoolstraat waarin de potenties
nader worden onderzocht op programma,
ruimtelijke weerslag, financieringsvormen,
samenwerking, etc. In de strategische visie
meenemen van tijdelijke functies en projecten
die kunnen dienen als vliegwiel om het gebied
op de kaart te zetten. Realisatie groene
verbinding en nieuwe toeristisch-recreatieve
hotspot.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Ontwikkelingen op locaties binnen plangebied.

Fasering/Prioriteit

2013-2014: plan van aanpak.
2015-2025: onderzoek.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: grondeigenaren/gemeente.
Betrokken partijen: provincie, overige partijen
afhankelijk van insteek.

Naam

Nota Leisure Weert (j)

Beschrijving studie

Onderzoek naar aanvullende kansrijke
leisuremogelijkheden in Weert gericht op
acquisitie.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Gebiedsontwikkeling Kempen~Broek/IJzeren
Man.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: recreatie-ondernemers,
belangenvereniging Recron.
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Naam

Gebiedsvisie Cranendonck-Weert (k)

Beschrijving studie

Gebiedsvisie Cranendonck – Weert: dit omvat
de Kempenweg, DIC, Multimodale terminal,
grenspark Kempen~Broek. Onderdeel is de
recreatieve brugverbinding en ecologische
verbinding over de Zuid-Willemsvaart.
Versterken van de economische en groene
potenties.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Gebiedsvisie Kempen~Broek/IJzeren Man.

Fasering/Prioriteit

2013-2014 of 2015-2025

Trekker/betrokken partijen

Trekker nog niet bekend: gemeente
Cranendonck en/of gemeente Weert.
Betrokken zijn DLG, provincie Limburg,
provincie Noord-Brabant, Ark en overige
stakeholders.

Naam
Beschrijving studie

Landschaposvisie voor natuur en landschap
(l)
Gebiedsvisie voor de vier landschapstypen (bosen mozaïeklandschap, beekdallandschap, oude
cultuurlandschap en jonge ontginningen),
gericht op ontwikkelingsrichting, gefocussed op
versterking biodiversiteit, behoud/versterking
kleinschaligheid, overgangen tussen
landschapstypen, beheer, herstel en toevoegen
van kleinschalige landschapselementen.
Opknappen schansen. Verbeteren verbinding
stad-land, in combinatie met herstructurering
ruimte creëren om het landschap in de stad te
brengen. Landschappelijke opwaardering als
overgang naar het cultuurlandschap.
Verbetering kwaliteit/ontstening van de
Dijkerakker door op selectief aantal plekken
bouw van woningen toe te laten in ruil voor de
sloop van bedrijfsbebouwing en
bedrijfsbeëindiging.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: groene verenigingen, terrein
beheerende organisaties, LLTB, Waterschap.
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Naam

Uitwerking groenfonds (m)

Beschrijving studie

Uitwerken en implementeren fonds voor groene
projecten in stedelijk gebied. Jaarlijks
verslaglegging.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Groenfonds is ruimtelijke ontwikkeling. De
groene projecten zijn bovenwijkse
voorzieningen.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken parijen: Stichting Groen Weert.

Naam

Haalbaarheidsonderzoek spoortunnel en 2e
uitgang NS-station – IJzeren Rijn

Beschrijving studie

tunnelplan (n)
Haalbaarheidsonderzoek naar een 2e uitgang
van het station voor voetgangers. Mogelijkheden
onderzoeken voor fietsenstalling aan de
zuidzijde.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Opheffen barrièrewerking kanaal en verknoping
binnenstad met omgeving.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partij: NS.

Naam

Verbetering winkelstraten (26a)

Beschrijving studie

Opstellen plan van aanpak voor de verbetering
van winkelstraten en pleinen.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Deelprojecten verbetering winkel- en
aanloopstraten en pleinen.

Fasering/Prioriteit

2013-2014: plan van aanpak.

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: ondernemers,
Centrummanagement, Bewonersorganisatie
Binnenstad, cultuurhistorische verenigingen.
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Naam

Ideeënboek vergroenen in de binnenstad
(26c)

Beschrijving studie

Onderzoek naar gewenste inrichting van de
openbare ruimte waarbij vergroening centraal
staat.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Projecten groen – koppeling ideeënboek.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: ondernemers,
Centrummanagement, Bewonersorganisatie
Binnenstad, cultuurhistorische verenigingen.

Naam
Beschrijving studie

Ideeënboek Kunst- en spelaanleidingen
(26i)
Onderzoek naar gewenste inrichting van de
openbare ruimte waarbij kunst- en
spelaanleidingen in centrum centraal staan.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Projecten kunst- en spelaanleiding.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: ondernemers,
Centrummanagement, Bewonersorganisatie
Binnenstad, cultuurhistorische verenigingen,
RICK.

Naam

Cultuurhistorische visie kanaal (o)

Beschrijving studie

Opstellen visie naar de ontwikkeling van
cultuurhistorische trekpleisters en uitvoering.
Daarin meenemen een kijk op de gewenste
inrichting van de openbare ruimte, als vervolg
op de Werthaboulevard.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Cultuurhistorische projecten als trekpleister.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: nader te bepalen.
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Naam
Beschrijving studie

Haalbaarheidsonderzoek personenvervoer
Weert-Antwerpen (p)
Haalbaarheidsonderzoek naar het activeren van
personenvervoer per spoor naar Antwerpen.
Inclusief Plan-Mer.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Verbeteren van verbindingen.

Fasering/Prioriteit

2015-2025

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: provincie Limburg, BelgischLimburg, gemeenten Hamont-Achel, Neerpelt,
Leudal, Prorail, Infrabel, NMBS, NS, Ministerie
van Infrastructuur.

Naam

Fietsplan (q)

Beschrijving studie

Fietsplan met onder andere aandacht voor
fietsroutes en fietsenstallingen in het centrum.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Projecten voortvloeiend uit fietsplan.

Fasering/Prioriteit

2013-2014 of 2015-2025

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.

Naam

Mobiliteitsplan (r)

Beschrijving studie

Evaluatie verkeers- en vervoersplan uit 2006 en
opstellen nieuw mobiliteitsplan, rekening
houdend met evaluatie. Aandacht voor
landbouwverkeer, veiligheid wegen
buitengebied in relatie tot utilitair en recreatief
(langzaam) verkeer.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Projecten voortvloeiend uit mobiliteitsplan.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: provincie, wijk- en
dorpsraden, bedrijfsleven, etc.
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Naam

Onderzoek Paardensport sector met Weert-

Beschrijving studie

West (s)
Uitvoeren projectplan paardensport gemeente
Weert - meenemen in visie Weert-West.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Uitvoeren projecten voortvloeiend uit visie.

Fasering/Prioriteit

2013-2014 en 2015-2025

Trekker/betrokken partijen

Trekker: Huis voor de Sport.
Betrokken partijen: gemeente, Paardenhuis
Hoge Dunk, grondeigenaren, ondernemers,
verenigingen.

Naam

Agrarische visie (t)

Beschrijving studie

Uitwerking van regels rondom mestverwerking.
Uitwerking van traject "Niet vinken maar
vonken", meeliften op provinciaal en regionaal
onderzoek.
Opstellen kaart met duurzame locaties
agrarische bedrijven (sterlocaties), rekening
houdend met onder andere afstand tot
omliggende natuur en burgerwoningen en
logistieke mogelijkheden.
Relatie mobiliteitsplan veiligheid
landbouwverkeer in relatie tot utilitair en
recreatief (langzaam) verkeer.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Herziening bestemmingsplan, afhankelijk van
initiatieven derden.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: LLTB, provincie,
Gebiedsbureau, gemeenten Nederweert en
Leudal
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Naam

Kwaliteitsfonds buitengebied (u)

Beschrijving studie

Implementeren en toepassen kwaliteitsfonds
buitengebied, gebaseerd op het Gemeentelijk
Kwaliteitsmenu Weert. Uitwerking projecten,
kosten en fasering. Opzetten en toepassen
intermediaire functie voor sloop overtollige
bebouwing en omzetting agrarisch gebied in
natuur. Jaarlijks verslaglegging voor provincie
en gemeenteraad.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
Betrokken partijen: provincie, initiatiefnemers.

Naam

Marktonderzoek PDV (v)

Beschrijving studie

Onderzoek naar de marktruimte die er is voor
uitbreiding van de perifere detailhandel in Weert
(m²), voor welke branchering en op welke
locatie (binnenstad versus RoermondsewegMoesdijk).

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Versterking Roermondseweg-Moesdijk.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.

Naam

Onderzoek voor de bepaling van de

Beschrijving studie

kwetsbare winkelgebieden (w)
Onderzoek gericht op het bepalen van de
kwetsbare winkelgebieden en naar
mogelijkheden voor perspectiefrijke alternatieve
functie(s) voor die gebieden, rekening houdend
met de uitgangspunten van de structuurvisie
(behoud/versterking dorps- en wijkwinkelcentra
en Binnenstad, geen solitaire vestiging).

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Versterking dorps- en buurtwinkelcentra en
binnenstad.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.

41

Naam
Beschrijving studie

Beleidsnota Tijdelijk anders bestemmen
(x)
Onderzoek naar de mogelijkheden voor tijdelijke
invullingen van (tijdelijk) leegstaande terreinen
en naar de terreinen die het betreft. Gedacht
kan worden aan agrarisch gebruik, parkeren,
groen, stadslandbouw/stadstuin en meer
specifiek voor bedrijventerreinen eveneens een
zonnepark en een parkeerplaats voor
vrachtwagens.

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Fasering uitgifte terreinen voor woningbouw en
bedrijven.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.

Naam

Marktonderzoek detailhandel (gericht op

Beschrijving studie

supermarkten) (y)
Onderzoek naar marktruimte die er is voor
detailhandel (supermarkten) in Weert en op
welke locaties, rekening houdend met de
uitgangspunten van de structuurvisie
(behoud/versterking dorps- en wijkwinkelcentra
en Binnenstad, geen solitaire vestiging).

Vervolg van mogelijke deelprojecten

Versterking dorps- en buurtwinkelcentra en
binnenstad.

Fasering/Prioriteit

2013-2014

Trekker/betrokken partijen

Trekker: gemeente.
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