
At etiekba,an wo,rdtvo kstuin
OUDE SPORTHATGEBIED Bewoners Weerter wijk Leuken mogen plezier maken op 15.ooo vierkante meter grond

Het braakliggende sporthal-

gebied in de Weerter wijk
Leuken is menig buurtbewo-

ner al jaren een doorn in
het oog. Zaterdagzijn er

volkstuintj es aangelegd.
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E
tiekbaan autobanden beschilderen
voor de toekomstige speelplaats
van de Weerter wijk Leuken. Buurt-
bewoners die afen aan lopen, een
praæje maker¡ maar zichvooral in-
schrijven voor één van de honderd
volkstuintjes die even verderop
door w,ijwilligeis worden uitçzet
Voor Bas Meijboomvan de Stich-
tingWijkraad Leuken is het een
kijkfe in de nabije toekomsL Want
als het aan de wijkraad ligt, wordt

dat in de

bied'heet een
voor iong en oud.

' ,,De gemeente 
.W. 

eert wil een deel
van dit gebied gebruiken voor on-
der meer de bouw van zupermark-
ten en wat kleinere winkels", zegt
Meijboom.,,Aanvankelijk zou de
overiç 5.ooo vierkante rneter
grond gebruikt worden voor wo- .

ningbouw, maar dat zit er voorlo-
pþ niet in,,Daarom krijgen wij als
wijkraad het stuk grond de komen-
de tien jaar in beheer van dé ge-
meente. We mogen er leuke din-
gen mee doen voor de buurtbewo-
ners.".Plannen zijn er al meer dan .

voldoende. Een crossbaan voor kin-
deren met BMX-fietser¡ bijvoor-
beeld. En een natuurspeelplaats
voor de allerkleinsten, met onder
meer oude autobanden die door
wiþillþers zijn omgetoverd tot

Leven in ¡le brouwerij op het braakliggende oude sporthalgebied in de Weerter wijk Leuken. 2o moet het hier de komende tien jaar ziin. foto feroen l(uit
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groene drakenwipjes en roze koffie-
kopjes waar je in kunt zitten. Een
hondenspeelplek staat ook al op
een plankaart ingetekend. ,,Maar of
we dæ allemaal kunnen réaliseren?
'We moeten çr nog fondsen voor
aansdrijven om het nodiç geld
binnen te krijger¡" zegt Meijboom.
,,Een speciale fondsenwerver gaat
daarmee voor ons aan de slag."
Het begin is echter zaterddg ãl ge-
maak¿ Honderd volkstuinkavels

zijn er in het hart van de oude atle-
tiekbaan uitçzel En ze zijn hele-
niaal Haar voor gebruik. Nu nog
'een hekwerk omheen en dan kan
iedereen aan de slagrAlhoewel;
sommiç tuinders zijn zó enthou-
siast dat ze zaterdagYnaa¡ meteen
begonnen zijn. Meijboom: ìIe-
mand heeft al prei gepoot"
De meeste,buurtbewoners die op
'deze koude zaterdagmiddag naar
de atletiekbaan komer¡ zullen zich

edrter alleen nog maar insdrrijven
voor een kavel van vijfbij tien me-
ter die 35 euro perjaar kos¿ Een
vrouw verheugt zich nu alop het
zaaten, onkruid wieden en oog-
sten- ,,Leuk orir samen met de klein-
kinderen te doen", klinkt het.
Voþns Meijboom zullen straks
nieialleen bêwoners van Lóuken
in de volkdtuintjes te vinden zijn.
Zo njn er contacten met het Kwa-
drant, de middelba¡e school die op

steenworp aßtand van het oude
sporthalgebied ligt De school heeft
een groenopleiding. Leerlingen
kunnen stnks in de volkstuintjes
de aodþ praktijkervaring opdoen.
Van de oogst kunnen andere leer-
lingen in de keuken van de school
weer lekkere maaltijdenmaken. Of
misschien wordt de voedselbank
blij gemaalt met een deel van de
oogst. Wie weet? Plannen genoeg,
dus, voor de komende tien jaar.

Gemeente Weert w¡l rel
met burger verbeteren

atie
t waardebon websho

*:::r:::fcc"":1
TYEERT - Na jaren van klachten over
de slechte communicatie tussen ge-
meente en inwoners lijken er einde-
lijk plannen op gang te komen
voor verbetering in Weert

Op vraçnvan de SP zegt het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders zich niet te herkennen in het
beeld dat communicatie met bur-
gers en organisaties strucflrfeel
stroef verloopt, maar erkent dat er
wel eens problemen zijn. Reden
om de medewerkers door middel

van trainingen en een handboek
communicatiever te maken. Daar-
bij is het doel om meer vraagge-
dcht te gaan werken en de relatie
tussen inwoners en gemeente te
verbeteren.

Daarnaast wil de gemeente
Weert de relatie met de wijk- en
dorpsraden' verbeteren. Ee
belangenorganisaties voelen zidr al
jaren niet gewaardeerd door het ge-
meentebestuur. Ze klagen over
mails en telefoontjes die niet beant-
woord worden en dat de gemeente

hen niet informeert over zaken die
in de buurt worden opgepakt In
oktober vorig jaar was voor wük-
raad Rond de Kazerne de rnaat vol.
De wijkraad trok de stekker er uit
Andere wijkraden hebben dit ook
overwogen.

Een comité van voorzitters van
de wijk- en dorpsraden kijk op dit
moment naar een toekomstplan
voor de wükraden en de rol van de
gemeente daarin. Deze maand
staat daarvoor een eerste aßpraak
gepland met wethouder Harrie Lit-
jens.
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