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Beste bewoner van de Biest,

De SP is van plan om u elk voorjaar inzicht te geven hoe de, door u, gekozen politieke 

partijen hebben gereageerd op voorstellen in de gemeenteraad. Op de achterzijde vindt u  

een selectie, die natuurlijk beknopt is. Een volledig overzicht, en uitgebreide details, vindt u  

op www.weert.sp.nl en www.weert.nl

Ook buiten de gemeenteraad heeft de SP zich ingezet voor de Biest. Een paar keer per jaar 

gaan we 'buurten' op de Biest, zodoende weten we wat er leeft.

Verkeer en Stadspark.De SP ondersteunt alle initiatieven om het stadspark op te knappen 

en veiliger te maken. Het verkeer moet veiliger daar blijven wij ons voor inzetten.

Woningen Johanna v.Meursstr. en Egmondstr. We zijn blij zijn dat er nu eindelijk een 

oplossing komt voor de slechte staat van onderhoud van de woningen in deze straten.  De 

( vocht) problemen hebben al te lang geduurd. 

Parkeeroverlast en overlast uitgaansavonden Problemen zoals parkeeroverlast en 

vernielingen na uitgaansavonden lijken hardnekkig. Bij het nieuwe horecabeleidsplan was 

voor ons een belangrijke item dat aan deze problemen iets gedaan wordt door gemeente en 

politie. Bij de jaarlijkse evaluatie zullen wij dit volgen! 

Fietspaden Graafschap Hornelaan We ondersteunden een actie van medewerkers de Risse 

en inwoners van de Biest voor verbetering fietspaden Graafschap Hornelaan.  De gemeente 

gaat de fietspaden opknappen. 

Bezuinigingen We vonden, als enigste partij, dat onderzocht had moeten worden hoeveel 

goedkoper het nieuwe stadhuis op Centrum-Noord, bij de stadsbrug, zou zijn geweest. Nu 

moeten we minstens € 11.000.000 gaan bezuinigen.

De SP zet zich actief in voor een samenleving waarin menselijke waardigheid, 

gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. 

De SP biedt   hulp en advies, ook aan niet-leden, via haar Hulpdienst tel.0610622602 :

Contactpersoon de Biest:  Maarten Kuiper Herenstr.167. Tel. 06 - 46393652.  Of mail 

biest@spweert.nl  

Op internet zijn we te vinden op weert.sp.nl/biest.

Wilt u de SP steunen?Voor slechts € 1,70 per maand ontvangt u het landelijke magazine de 

Tribune en het lokale SP-Weert nieuws elke maand.

Ook als u (eerst) een gesprek wilt is dat mogelijk. 

Met vriendelijke groeten,    Jeroen Goubet, voorzitter SP-Weert.                        Z. O. Z.     !!!



Geachte bewoner van de Biest,    WIST  U…..?

Wist  u ….dat, de gemeente raad in Weert bestaat uit 29 personen die door u gekozen zijn? 

…dat, voor 2010-2014 deze 29 verdeelt zijn in, 9 VVD ; 6 CDA ; 5 W.L. ; 4 PvdA  ; 3 SP ; 2 D66 . 

…dat, de SP u elk voorjaar inzicht wil geven hoe deze fracties hebben gereageerd op diverse 

voorstellen, waardoor u kunt beoordelen of ze voldoen aan uw verwachtingen?

Wist  u…       Stadspark 

….dat, in juni 2008 een voorstel om het Stadspark op te knappen en de veiligheid daar in de 

avonduren te verbeteren, IS  AANGENOMEN ?  Vóór dit voorstel stemden:   SP-CDA-PVDA-

VVD.    Tegen stemden:  Weert Lokaal - D66.

Wist  u…     Cameratoezicht

….dat, in nov.2010 een voorstel om een onderzoek te verrichten naar ( flexibel) 

cameratoezicht op plaatsen van duidelijke criminaliteit, is AANGENOMEN ?   Voor dit 

voorstel stemden: VVD – CDA - PVDA – SP – D66.    Tegen stemde:  Weert  Lokaal.

Wist  u…      Wijkboa’s

….dat, in nov. 2010 een voorstel om  aan de raad voor te leggen een plan voor het aanstellen 

van twee extra wijkboa’s ( opsporings ambtenaren) ,   NIET is AANGENOMEN ?  Voor dit 

voorstel stemden:  PVDA – SP.    Tegen stemden: VVD - CDA –Weert  Lokaal – D66.

                   Kunst en Cultuur.

Wist  u….dat, in nov. 2010 een voorstel om de uitkeringen voor het Sociaal Cultureel 

Fonds voortaan per persoon te verstrekken in plaats van per gezin, NIET is AANGENOMEN?

Voor dit voorstel stemden: PVDA – SP.     Tegen stemden: VVD - CDA – Weert  Lokaal – D66.

                    Milieu scholen .

Wist  u…. dat,  in juni 2008 een voorstel om aan de raad te rapporteren de kwaliteit van 

het binnenmilieu, o.a. asbest,  van de Weerter scholen met een plan van aanpak als ze niet 

voldoen aan de G.G.D. eisen,  NIET  IS  AANGENOMEN? Vóór  stemden:  SP-D66-Weert 

Lokaal.     Tegen stemden: CDA-PVDA-VVD.

                  Noordkade.

Wist  u….dat, in dec.2010 een voorstel om in het eerste kwartaal van 2011 een plan aan 

de raad voor te leggen over de herinrichting van de Noordkade, is AANGENOMEN ?

Voor dit voorstel stemden: PVDA – SP – Weert Lokaal – CDA – D66.   Tegen stemden: VVD .

                     Morregat.

Wist  u….dat, in sept. 2010 op een brief van SP en PVDA aan het college, betreffende hulp 

aan Lunchcafé ’t Morregat voor een ( tijdgebonden) doorstart, geen positief antwoord is 

ontvangen? Doordat de andere fracties bleven zwijgen is een doorstart van de baan.  

Voldoende stof om te beoordelen de kwaliteit van uw voorkeur partij ? 


