Gemeentehuis
Het gebied Wilhelminasingel-Driesveldlaan wordt opnieuw ontwikkeld. Daar is inmiddels het nieuwe
Weerter stadhuis verrezen.
In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stelling:

1 ‘Het nieuwe gemeentehuis én de
ontwikkeling van het stationskwartier is een
aanwinst voor Weert’
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`t stationskwartier zeker maar was n nieuw gemeentehuis echt nodig? 33 miljoen?
Alles ziet er professioneel uit, maar het verkeer is wel erg druk nu extra parkeerplaatsen erbij
komen.
Beeldbepalend
Belachelijk groot stadhuis. Een parkeergarage van 2 miljoen terwijl 100 meter verderop langs
de paralelweg honderden parkeerplaatsen leeg liggen.
Ben wel met het stationskwartier eens. Maar gemeentehuis kan niet in deze tijd. Nog meer
leegstand.
beter inkom in het centrum
Dit gebied had een flinke oppepper nodig, maar dat stadhuis is zo belachelijk GROOTS. Had wat
subtieler gemogen.
Een nieuw stadhuis had op de huidige plek ontwikkeld moeten worden om te voorkomen dat
zoals nu een leeg gebouw of vlakte achterblijft.
gewoon een bizar duur prestigeproject
Het gaat er mooi uit zien, maar wat een geldverspilling. Er waren toch nog twee andere opties
die miljoenen voordeliger uitpakten? De mededeling van vandaag, dat ze binnen de begroting
zijn gebleven, zelfs nog een miljoen goedkoper zijn uitgekomen vind ik een godspe.
het gemeentehuis is een prachtig gebouw maar komt niet uit de verf door de ligging. Het ligt nl.
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teveel ingesloten tussen de gebouwen terwijl het ruimtelijk veel beter tot zijn recht zou komen.



Het gemeentehuis was totaal niet noodzakelijk en passend in de huidige tijd!
Het is moeilijk om als gewone burger dit goed te kunnen beoordelen. Voor mij is het duidelijk
als ik wat wil investeren moet ik dat zelf ophoesten. Voor de overheid is dat makkelijk komt
men tekort dat worden de belastingen verhoogd en wij betalen wel.



het kost heel veel geld en daar staat niemand op te wachten, in omringende dorpen wordt
hierdoor minder gerealiseerd !
het oude gemeentehuis verloedert de binnenstad.
het stationskwartier is een verbetering, het nieuwe stadhuis is veel te monumentaal op deze
plaats.
Het Stationskwartier wel, het gemeentehuis had nooit op die plaats gebouwd mogen worden.
Daarnaast voldoet het absoluut niet aan de duurzaamheidscriteria die in 2014 gelden. Veel te
veel parkeerplaatsen voor gemeentepersoneel.
Ik vind het stationskwartier zeker een aanwinst voor Weert, maar het gemeente huis vind ik
geld verspilling. Ten 1ste vind ik het kolossaal gebouw daar niet thuis horen. ten 2de vind ik dat
een gemeente huis midden in de stad centraler en zou ik een van die leegstaande panden
opknappen.
In deze tijd was het verstandiger geweest het `oude` stadhuis nog te gebruiken. Er is namelijk
niets mis mee! Voor mij krijgt het nieuwe stadhuis een gevoel van grootheidswaanzin. Er is of
gebeurt niets in deze gemeente die het rechtvaardigt zo`n duur en prestigieus gebouw neer te
zetten .
in Weert is zoveel ruimte om een mooi stadskantoor te bouwen. Vervolgens knap je het hele
oude stadhuis (gemeentemuseum) op en maakt daar de raadszaal, trouwzaal en gaat het
gebruiken voor representatieve ontvangsten. Nu staat er een gebouw dat er uit ziet als een
gevangenis op een veel te klein stukje grond (en daar moeten ook nog appartementen bij, niet
te geloven).
Is nog niet klaar, dus kan ik nog onvoldoende beoordelen
Jammer dat er enorme kosten gemaakt zijn voor t bedrijfsverzamelgebouw. De tekorten
hiervoor dienen uiteindelijk betaald te worden door de burgers. Grove fout!
Looproute is via de Driesveldlaan, wordt er niet gedacht aan de ondernemers in de
stationsstraat
Maar men zal er wel alles aan moeten doen om de winkelruimtes in stationskwartier e de
commerciële ruimtes in het nog te bouwen gedeelte bij het nieuwe stadhuis gevuld te krijgen,
dit geld trouwens voor de gehele binnenstad.
Natuurlijk! Erg mooi! En kennelijk nog binnen `t budget ook. Ik hoop dat de nieuwe
werkomgeving voor de ambtenaren en de raad inspirerend werkt en ze nu ook alles op alles
zetten om de nieuwe zorgwetten goed en met voldoende geld voor de meest kwetsbaren uit te
voeren
Onverantwoord om zoveel geld te spenderen aan een stadhuis dat weinig functie meer heeft,
in het digitale tijdperk.. Ongelofelijk dat men alle budgetten overschrijd. Terwijl elke
middenstander verzuipt....
Veel geld voor een gemeentehuis waar het archief niet in zit en een groot gebouw leeg in het
centrum
Veel te duur in tijden van crisis
Weert moet blijven innoveren - met de tijd meegaan. Het oude gemeentehuis heeft z`n langste
tijd gehad - en nu is het tijd voor iets nieuws. Te lang stil blijven staan is per slot van rekening
achteruit gaan. Als trotse inwoner van Weert ben ik blij met deze nieuwe aanwinst.Dit geeft
Weert een krachtige uitstraling. Vooral nu rond de Weert600- activiteiten. Chapooo!!!!!!!!!
ze zouden wel echt dat nieuwe muurtje weg moeten halen op het stuk voor het gemeentehuis ,
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je ziet niet of er van rechts verkeer aan komt !!!!

Het oude gemeentehuis krijgt een nieuwe bestemming.

2 Als u het voor het zeggen had, welke
bestemming zou u geven aan het
gemeentehuis?
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bedrijven, kantoren, winkels
Binnenspeeltuin, crèche, knutselruimtes voor kinderen zodat ouders gezellig boodschappen
kunnen doen. Wel tegen betaling natuurlijk!
combinatie van woongelegenheid voor starters en mogelijkheden voor bedrijven en
verenigingen
De tot dusver in de pers genoemde bestemmingen zijn, zo blijkt in andere steden,
bestemmingen waar steeds geld bij moet. Mijn voorstel de zaak verkopen. Slopen en een park
aanleggen? Hoe haal je het in hemelsnaam in je hoofd.
Een combinatie van diverse functies
een combinatie van woonappartementen voor starters, multifunctioneel gebouw voor
verenigingen en bedrijvenverzamelpand
Een combinatie van zowel zakelijk en multifunctioneel voor verenigingen en maatschappelijke
instanties.
een jeugdherberg met activiteiten voor verenigingen
een park van maken
er zijn genoeg initiatieven in Weert die op zoek zijn naar ruimte. Hopelijk worden zij gehoord.
gebruiken voor stad gerelateerde activiteiten. bv Sinterklaas huis, exclusieve trouwlocatie,
tentoonstellingen enz.
geen mening
GemeenteArchief tot er een alternatief is
3





































gewoon slopen, eventueel de grond saneren.en op termijn afhankelijk hoe de woningmarkt
ontwikkelt - appartementen bouwen in een bepaalde prijssegment.. Op termijn de
woningmarkt trekt toch aan. Het heeft gewoon de tijd nodig.
Groenvoorziening
GROENvoorziening
Het Companancy Project dat nu bij de gemeente Weert ligt
Het shopping lab plan
In ieder geval bezetting binnen de financiële mogelijkheden. Misschien wel een combinatie van
bedrijvenverzameling en multifunctioneel gebouw. Volgens mioj hebben we al redelijk wat
mogelijklheden voor starters en wordt het te duur om het gemeentehuis daarvoor geschikt te
maken.
Initiatief Skice.
Jongeren dmv een schoolproject een bestemming laten geven. Beste project koppelen aan een
prijs
Leuk van weerttv dat ze onze mening vragen!!!
mix use; kantoren, winkels, woningen, cultuur
mooi park v maken
Mooi stadspark met (overdekte) terrassen
Museum en archief
onder houden dan kunnen de ambtenaren hier over een paar jaar terug
overdekte markt
Park
Park, met tuinkantoren, te gebruiken door diverse, afspraken in de buitenlucht.
Punt Welzijn
Recreatie. Groot park met water en paviljoens voor feesjes
Shoppinglab
Shoppinglab
Slopen en een mix van winkels(wel een trekker) ,wonen, recreëren en werken
Stadark van maken. Voor meer panden iis geen geld!
Stadspark
stadspark
stadspark
stadspark
stadspark maken
Stadspark met museum en actuele kunst
Stadspark van maken
Uitbreiding stadspark
waar dit moment het meeste behoefte aan is. GEEN leegstand in ieder geval.
winkels, bedrijven, kantoren
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