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Geachte heer Brans en heer Cox, 
 
Na diverse overleggen en de presentatie van uw plan “Weert boulevard” aan ons buurtcomité en wijkraad 
Leuken, willen wij u bij deze laten weten dat wij als buurtcomité namens bewoners en ondernemers van 
buurtschap Moesdijk zeer positief staan tegenover dit prachtige plan. 
 
U kunt rekenen op onze steun om uw plan, de opwaardering van huidige N280 èn bedrijventerrein Moesdijk, als 
voorkeuze variant van de gemeente Weert gerealiseerd te krijgen. 
 
Wij zijn net als de ondernemers van bedrijventerrein Moesdijk van mening dat oplossing van verkeersonveilige 
kruisingen en verkeersbelemmerende knelpunten in de huidige N280 gezocht moet worden in verbetering van 
het huidige N280 tracé en niet in het verleggen van de N280 ten zuiden van het spoor. 
 
De realisatie van plan “Weert boulevard” is veruit te verkiezen boven de aanleg van een nieuw tracé.  
Het plan is een verfraaiing van de historische entree van Weert en verbindt de wijk Leuken met bedrijventerrein 
Moesdijk en achterliggend buurtschap Moesdijk op een veilige, parkachtige en duurzame wijze. 
 
Bovendien wordt de kwetsbare natuur aan de zuidzijde van het spoor met het plan behouden.  
Door de investeringen van de natuurbeheerders in Koots- en Moeselpeel en groene initiatieven van 
particulieren en ondernemers in ons buurtschap zal dit landschappelijke gebied verder kunnen uitgroeien tot 
een goed bereikbaar stadspark.  
 
Het is een prachtkans voor de gemeente Weert om op korte termijn de problemen op de N280 aan te pakken, 
waarbij door een brede visie er meteen een hoop positieve “neveneffecten” optreden, een uniek plan waar 
Weert trots op mag zijn! 
 
Ik zal u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen aan onze zijde. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Paul Bausch 
Woordvoerder buurtcomité Moesdijk Weert 
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