
 

 

 

 

Aan: het college van B&W van de gemeente Weert  

i.a.a. de gemeenteraad van Weert  

 

Betreft: vragen art. 40 RvO wijk- en dorpsraden  

 

Weert, 04-06-2014 

 

Geacht college, 

Vorige week hebben wij o.a. via de media vernomen dat er bij een aantal wijk- en dorpsraden 

grote onvrede bestaat over de communicatie met de gemeente. Het schijnt dat beloftes en 

afspraken niet worden nagekomen. Sterker nog, de indruk bestaat dat de gemeente Weert de 

wijk- en dorpsraden liever kwijt dan rijk is. De dorpsraad Laar en de wijkraad Rondom de 

Kazerne overwegen zelfs om te stoppen.  

Naar aanleiding van de ontstane commotie heeft de PvdA fractie Weert een aantal vragen: 

1. Hoe lang is de verantwoordelijk portefeuillehouder de heer Litjens al op de hoogte van 

de onvrede bij de wijk- en dorpsraden? 

2. Herkent u de klachten: de slechte communicatie en het niet nakomen van beloftes en 

afspraken? 

3. Waarom heeft de gemeente Weert het zover laten komen en is er niet eerder 

ingegrepen om de onvrede bij de wijk- en dorpsraden weg te nemen? 

4. In uw eigen coalitieprogramma spreekt u in paragraaf 4.4 over leefbaarheid en sociale 

samenhang, specifiek over de participatiemaatschappij en het streven naar een 

intensivering van het contact tussen de wijk- en dorpsraden en het gemeentebestuur. 

Welke concrete acties gaat u nu ondernemen om de wijk- en dorpsraden wel degelijk 

serieus te nemen en als volwaardige gesprekspartner van de gemeente te erkennen? 

 

De PvdA Weert wil de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een nieuwe 

gemeentelijke commissie Leefbaarheid waarin MijnStraatJouwStraat vertegenwoordigd wordt 

door een afvaardiging van de gezamenlijke wijk- en dorpsraden. Deze commissie heeft dan de 

status van adviescommissie net als de commissies cultuurhistorie, marktzaken, verkeerszaken 

etc. Wij pleiten er als PvdA Weert dan voor om de mogelijkheden te onderzoeken om de 

wijk- en dorpsraden een stevigere formele status te bieden!  



 

 

 

 

5. Bent u bereid om samen met de wijk- en dorpsraden deze mogelijkheden te 

onderzoeken? Zo niet, waarom niet?  

 

In afwachting van uw antwoord, verblijf ik,  

 

hoogachtend, 

 

namens de PvdA fractie Weert, 

 

F. Kadra 

Kruistraat 71 

6006 ZK Weert  


