
 
 
Aan de bewoners van 
Coenraad Abelstraat: 17 t/m 25 en 41 t/m 47 
Looimolenstraat: 23 t/m 59 en 24 t/m 42 
Nieuwstraat:  42 t/m 74 
Spoorstraat:  2 t/m 32    
 
 
 
 
 
Weert, 25 oktober 2002 
 
Beste mensen, 
 
Afgelopen maandag 21 oktober hebben het Bewonerscomité Oud Fatima en de SP een 
gesprek gehad met vertegenwoordigers van bouwvereniging BALANS. Dit naar 
aanleiding van de actie van Marga Bogeski-Smeets uit de Spoorstraat over het 
achterstallig onderhoud bij een groot deel van de woningen op Oud-Fatima. Bij dit 
gesprek was ook de voorzitter van de wijkraad aanwezig. 
 
BALANS heeft aangegeven samen met de huurders tot een plan van aanpak van de 
problemen te willen komen. Dit zal in fases gebeuren. BALANS heeft u via een brief 
informatie gegeven over de resultaten van dit eerste, oriënterende gesprek.  
 
Als SP zullen wij de voortgang kritisch blijven volgen. 
We zullen dat doen door actief contact te blijven houden met de mensen in de buurt en 
het bewonerscomité, maar ook bijvoorbeeld door in de gemeenteraad aandacht voor de 
huurders van oud-Fatima te blijven vragen. Niet weer moet de fout worden gemaakt dat 
het blijft bij goede voornemens en dat u met de problemen blijft zitten. 
 
Het is goed voor u om te weten dat ook de gemeenteraad en wethouder Verheggen naar 
aanleiding van het verhaal van Marga Bogeski-Smeets en de vragen van de SP hebben 
gezegd dat met behulp van de gemeente naar een oplossing voor uw problemen moet 
worden gezocht. Zij zal het proces nauwgezet volgen.  



 
Voor een tweetal zaken willen we nog speciaal uw aandacht vragen: 

- Het is van belang dat meer bewoners zich laten horen. Het Bewonerscomité Oud 
Fatima moet worden uitgebreid tot meerdere mensen per straat. Samen staan we 
sterk. Meld u daarom snel aan. 

- De wijkraad organiseert 2 december een bijeenkomst voor alle bewoners. Het is 
belangrijk dat u zich daar laat zien en horen. 

 
Mocht u nog behoefte hebben aan een reactie, neem dan contact op met Paul Lempens, 
raadslid SP: 544977 / weert@sp.nl of Jan Tak, bewoner Nieuwstraat en SP -lid: 535821. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Paul Lempens, 
Voorzitter Socialistische Partij 
 
 
 
 
Jan Tak, 
Bewoner en SP-lid 


