
                                     Herinrichting Heiligenbuurt                       

                                                 Notitie 

 

In een onderhoud van Theo Huijbers (t.huijbers@weert.nl), gemeentelijke 

projectleider, met Fred Janssen en Toon Vissers op 17 november kwam het volgende 

naar voren: 

1. Informatie over de status en voortgang van de herinrichting zal de gemeente 

blijven verschaffen via haar eigen website (www.weert.nl). De website manager 

van onze vereniging kan naar de projectinformatie op de gemeentelijke website 

verwijzen of die eventueel kopiëren en op de eigen website zetten. De 

vereniging is natuurlijk vrij om aanvullende informatie en foto’s op haar website 

te zetten. 

2. Het parkeerprobleem is als volgt opgelost. Ongeveer een week vóór de 

aannemer een straat of een gedeelte daarvan aanpakt, krijgen de bewoners een 

gemeentelijk schrijven met een tijdelijke parkeerkaart, geldig voor de hele buurt. 

Er wordt geacht voldoende ruimte in de buurt te zijn om op deze manier aan de 

parkeerbehoeften van één straat te voldoen. 

3. De voortgang door de aannemer wordt op de voet gevolgd door de gemeente. 

De uitvoering verloopt tot nu toe soepel. Een evaluatie met eventuele 

aanpassing zal op korte termijn gemaakt worden. Per straat of deel daarvan 

moet je al gauw drie à vier weken rekenen. Vanaf 21 december kent het project 

twee weken ‘kerstverlof’. 

4. In de straten waar bodemsanering plaats vindt tot aan de erfgrens zullen de 

hemelwaterafvoeren niet worden afgekoppeld. 

5. De aanplant van bomen en de overige groenvoorziening zal na de totale 

herinrichting en in het plantseizoen gedaan worden door Rissebedrijven, die nu 

ook het onderhoud verzorgen. 

6. De ‘social return’ die een aannemer bij dergelijke projecten verplicht is door den 

Ouden aangewend door het in dienst nemen van een medewerker. De betrokken 

persoon heeft een algemene inzet in dit project. 

7. De uitvoerder van Den Ouden is Frank Kruts (06 –23379593) , de gemeentelijke 

toezichthouder is Harrie Klomp (0495-575344). Zij kunnen te allen tijde 

rechtstreeks benaderd worden. 

http://www.weert.nl/

