Groenste Regio
Weert heeft in 2014 de titel “Groenste regio van de wereld” binnengesleept.

1. Wat is volgens u het mooiste stukje groen in de gemeente
Weert?
90%

(n=208)
(n=128)

84%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
16%

20%
10%
0%
Toelichting

Weet niet

Toelichting
























Alle bosgebieden
Alle bossen rondom Weert
Ben ik hier bij GL?
Bij de tungelroyse beek en de oude romeinse brug
Boshoverheide alleen het wandelpad is een schande voor een stad in het groen
Bossen tussen weert en budel
Dat is er niet meer. Dat was het blauwe meertje.
Dat is het stukje dat wij bij de aanleg van het slingertracee aan Nederweert hebben afgegeven.
Overigens vindt ik het pronken met een titel die nergens op stoelt volstrekt onzinnig!!!!!!!!!
De Biest
De hele gemeente is prachtig groen.
De ijzeren man en het kemperbos
De IJzeren man gebied
De IJzeren Man.
De krang
De Krang (2x)
De Krang bij Swartbroek
De Krang in Swartbroek e.o.
De Laurabossen
De Moeselpeel en Kempenbroek.
De natuurgebieden rondom Weert.
De Weerter bossen
De weg van Swartbroek naar Tungelroy
De wei met koeien bij het kapelletje op Hushoven op enkele minuten vh centrum
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De wijk Molenakker
Door gebrek aan onderhoud is het meeste groen in de gemeente verwaarloosd.
Dorp altweerterheide met kempenbroek
Echt mooiste geen veel ontkruit
Er zijn heel veel mooie stukjes groen in de gemeente Weert.
Er zijn vele mooie groen stukken in Weert. Denk aan het wijkpark Molenakker, het stadspark en
de bossen rondom Weert
Ga maar eens op de martinuskerk staan en kijk maar eens rond. buiten het centrum heel veel
groen.
Gebied rond de Ijzereenman.
Gebied rondom het vosseven
Gebied rondom het vosseven in Stramproy
Geen voorkeur
Groen bij kasteel word te weinig mee gedaan
Grootste buitengebied van Weert , Altweerterheide
Heel Weert
Het bos bij de ijzeren man. Ook mooi is het park met vijver op graswinkel.
Het buitengebied (2x)
Het dorven in Stramproy
Het gaat om het totaalplaatje. Weert is echt een stad in het groen.
Het gebied bij de IJzeren Man, ik woon nog niet zo lang in Weert, dus ik ken nog niet alle
gebeiden.
Het groen buiten de bebouwde omgeving.
Het bomen beleid van de Gemeente slaat nergens op is niet selectief, wordt geplant en niet naar
de omgevingsoverlast gekeken.
Men doet maar wat.
Het groen tussen de tegels.
Het IJzeren Man gebied
Het IJzeren Man gebied.
Het Ijzeren man gebied.
Het ijzerenman gebied
Het is een pure geldverspilling geld wat veel beter in de buurten van weert kan worden
geïnvesteerd, dit geld teven voor al die snoepreisjes van Heymans en consorten
Het leukerpark
Het leukerpark in ontwikkeling
Het onkruid dat nu overal groeit door de bezuinigingen op het groen.
Het park in de graswinkel
Het parkje bij de Kasteelswal
Het slingerend door de Molenakker
Het verliefde laantje (2x)
Het voetpad naast het geweldige gemeentehuis is aardig groen aan het worden.
Het Vossepaadje (het landweggetje dat in het verlengde van de Vrakkerstraat ligt).
Ijzere man
Ijzereman (2x)
Ijzeren man (4x)
Ijzeren Man
IJzeren man
Ijzeren man bosgebied
Ijzeren man gebied (2x)
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IJzeren Man gebied (2x)
Ijzeren man gebied-laurabossen
Ijzeren man gebied.
IJzeren Man-gebied (2x)
Ijzeren man, kemperbroek
IJzeren Man, Weerterbos, Altweertheide
Ijzeren man! Moeselpeel! Krang! kan niet kiezen.
Jet hele buitengebied
Ijzeren man.
Ijzeren Man. Rest weet ik niet kom ik nooit
Ijzeren man/stadspark
Ijzeren Mangebied + Lichtenberg. Dat zou het tenminste moeten worden.
Ijzerenman
IJzerenman gebied .
IJzerenmangebied
Ik doe aan mountainbike, en kom door alle natuurgebieden rond Weert en ze zijn mij even mooi.
Mogen van geluk spreken dat we in zo'n bosrijke omgeving wonen.
Ik hou wel van ongerept groen
Kazernelaan en IJzeren Mangebied.
Kempen-broek (2x)
Kempen-Broek
Kempenbroek (4x)
Keyserbosch
Krang
Langs het kanaal Van de stadsbrug richting de biesterbrug
Laura bossen (3x)
Laura en Weerterbergen.
Laura-Bossen Moeten wel de dennebomen Blijven STAAN.!!!
Laura-en Weerterbossen
Laurabos
Laurabossen (2x)
Laurbossen
Limburglaan
Louis Regoutstraat
Maar niemand begreep hoe dat kan, en wat heeft het gekost.
Maak van het stadspark eens een park waar iedereen van kan genieten.
Meerdere stukken. Hoop van ganser harte dat het stuk natuur rond het blauwe meertje in stand
wordt gehouden. Geen recreatie daar
Mij eigen straat
Mijn tuin. Weert is steeds meer groen aan het ruimen! En dan zie je onder '6' staan aanplanten
extra bomen??
Moeilijk, er is veel groen.
Moeselpeel (2x)
Molenakker
Molenakker en de heiligenbuurt.
Molenakkerpark
Mooiste vind ik de bossen rondom Weert, de aangelegde stukken gras, zijn een zooitje, en het
stadspark valt er zeker niet meer onder, het is er daar oersaai
Nederweert en dan vooral Ospeldijk
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Niet specifiek 1 plek
Onze tuin!!!
Op den Dijk - Schaapsdijk - Groothulsterdijk, weiland in deze driehoek omgeven door houten
hekken/omheining, paarden in de wei en tegen de achtergrond van de bomen/bos van de
Beversdijk
Park
Park op Molenakker
Park van boshoven
Richting Daatjeshoeve en Peerkesbosch
Rondom het kasteel en de Tiendschuur. Misschien ook nog ergens anders, maar dat kan ik op het
moment niet direct zeggen.
Rondom vosseven
Rondom vosseven in Stramproy
Stadspark (2x)
Stadspark, helaas wordt dot volledig benut. Als scheijmans daar weg zou zijn, zou dit een
geweldige locatie kunnen worden...
Stadspark, Ijzerenman
Stadspark, Kazernelaan.
Stuk bos achter het milieucentrum, daar waar de vijver ligt, kleine heuveltjes bos, heide en zand.
Totale gebied Kempenbroek
Tungelder wallen
Tungelder Wel
Tungelderwallen
Tungeler wallen (3x)
Ursuline tuin
Verliefde laantje
Verliefde Laantje
Vijver graswinkel
Vosseven
Vrouwenhof
Wallen Tungelroy
Was het Groenwoud, maar wat is er van overgebleven?
Was. is nu verleden tijd
Weert is niet groener dan andere gemeentes
Weert West
Weerter bos (2x)
Weerter bos.
Weerter bossen
Weerterbos (3x)
Weerterbos (ligt nu in Nederweert overigens)
Wijffelterbroek
Wijffelterbroek en laurabossen
Zie punt 6. Ben ik hier bij Groen Links?
Zijn er meerdere: Laurabossen, Weerter bossen, Budeler Bergen, de Krang. Weert is omgeven
door groen. Alleen het stadspark moet nog een groene oase worden met inbegrip van het kasteel
dat terug moet komen naar de inwoners.
Zijn er veel alleen de gebieden in de randen van Weert worden vaak qua onderhoud (denk aan
de beek) vergeten
Zijn er veel maar vooral niet de natuurgebieden. met al dat onkruid en onverzorgde blik
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2. Hoe kan Weert nog “groener” worden gemaakt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Beter onderhoud
Beter onderhoud groenvoorzieningen (buitengebied)
Binnenstad opfleuren met gracht en groen
Binnenstad vergroenen
Bloeiende planten
Bomen tegen (klein) prijsje aan burgers verkopen en ook komen planten in de voortuintjes
Burgers faciliteren bij ontwikkelen vsn groene initiatieven
De struiken terugplaatsen daar waar die in de grote 'groen in de wijken' bezuinigingsronde zijn
vervangen door gras en onkruid.
Enerzijds meer groene aanplant in wijken, anderzijds beter onderhoud aan bestaand groen. Kap
is een keuze die voort komt uit het feit dat er geen geld is voor onderhoud. Dat is een
doodzonde. Als het gaat om duurzaamheid, dan kan er nog heel veel gebeuren. Van beter
scheiden van afval tot regelgeving bij nieuwbouw van woningen.
Geen bestrijdingen uitvoeren alleen als de volksgezondheid in gevaar komt of de veiligheid.
Gemeente eens het goede voorbeeld laten geven.
Gemeentelijk groen mooier maken
Goed zo
Groene zone vanaf centrum naar Weerterbos over Laar
Inwonenrs motiveren tot aanleggen groen tuin (e.g. huidige project bessen/struiken uitdelen)
Meer groen in de Binnenstad
Meer struiken minder gras
Minder bomen verwijderen
Minder stoplichten en of beter afstellen, zeker op de randweg...!!! (Belachelijk hoe dit is geregeld
richting nederweert )
Nu niet aan de orde, er zijn andere prioriteiten nodig zoals binnenstad en cultuur
Onderhoud
Onnodig licht laten branfen in het HELE stadhuis
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Ook in de dorpen inleverpunten maken zoals elektro en vet
Openbaar vervoer stimuleren
Oud stadhuis parkeerterrein tuin van maken !!!
Palmbomen planten
Parken aanleggen waar mensen samen kunnen komen voor rust en muziek
Plastic apart inzamelen
Plastic ophalen.
Stimuleren plaatsing zonnepanelen d.m.v. subsidies en goede voorbeeld door de gemeente zelf
Terugdringen intensieve veehouderij (incl. kippen en kalkoenen)
Vaker zwerfvuil opruimen door de overheid.
Van parkeerdek Beekstraat n park maken
Verbeter de wereld begin bij jezelf ieder fatsoenlijk opgevoed mens weet wat dat inhoud.
Verplaatsen/verwijderen bedrijven Lozerweg. En daar nieuwe natuur realiseren.
Voorbeeldgedrag gemeente
Vrachtverkeer uit de stad weren
Wat er is niet zo schromelijk mee omgaan.
Windmolens.plaatsen langs A2 Kampershoek
Zeker niet bezuinigen op het groen onderhoud
Zeker nog minder onderhoud plegen aan de openbare ruimtes dan wordt het vanzelf groener.
Zelf goed voorbeeld geven
Zonnepanelen aan bieden voor iedereen
Zorg eerst dat wat er nu is goed onderhouden wordt ipv meer
Zuinige verlichting
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