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. CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE &
ECONOMIE D.D. 20-10-2021, 19.30 UUR, (VOORTGEZET OP 21-10-2021, 20.30 UUR), RAADZAAL
VAN HET STADHUIS TE WEERT..  
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. AANWEZIGEN  
 
Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA) 
Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

Aanwezig de leden: 
P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert) (enkel aanwezig op 20-10-2021), I.F.A.J. Beenders-van Dooren
(DUS Weert), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert) (enkel aanwezig op 20-10-2021), H.C.M. Duijsters
(fractie Duijsters), P.J.D. Duisters (Fractie Duijsters) (enkel aanwezig op 20-10-2021), P.H.A.M. Emans
(Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans
(PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66), F.M.W.M. Kurvers (VVD) (enkel aanwezig
op 20-10-2021), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD) (enkel aanwezig op 20-10-
2021), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD) (enkel aanwezig op 20-10-2021), A.J.G.
van Mierlo (PvdA), P.H.H.G. Mols (CDA) (enkel aanwezig op 20-10-2021), B. Schoenmaker (PvdA),
P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal) (enkel aanwezig op 20-10-2021), L.A.W.
Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), J. Weekers (CDA) (enkel aanwezig op 20-10-2021), P.H.H.
Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD) en S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

Afwezig de leden: 
M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J.
Goubet (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert
Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), A.W.E.H.A.M. te
Riele-Gordijn (CDA), H. Stals (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert
Lokaal) en F. Yücel (Weert Lokaal).

Aanwezig de portefeuillehouders: 
W.P.J. van Eijk (VVD), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) (enkel aanwezig op 20-10-2021) en
H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal).

Ambtelijke ondersteuning: W. Mentens en Marianne Arts.
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. ALGEMENE AGENDAPUNTEN  
 
 

0



1 Opening.  
 
De voorzitter opent op 20 oktober 2021 de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen en de
kijkers thuis welkom. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Henderikx. De heer
Duijsters heeft aangegeven dat hij waarschijnlijk wat later aanwezig zal zijn.
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2 Spreekrecht.  
Bespreken  
 
Er zijn een 5-tal verzoeken om spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen ontvangen. 
- Bij agendapunt 8 (Bosontwikkeling fase 2) door de heer Wiel Peters en de heer Willie Peters namens
melkveebedrijf Peters. 
- Bij agendapunt 9 (Mobiliteitsplan 2030) door mevrouw Wenmakers-Sebba, de heer Ernst en de
heer Lasut. 
Bij aanvang van het betreffende agendapunt zal de voorzitter aan iedere inspreker het woord geven en
kunnen zij gedurende 5 minuten gebruik maken van hun spreekrecht.
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3 Vaststellen agenda.  
Bespreken  
 
De commissie stemt in met het voorstel om, vanwege de aanwezigheid van insprekers, agendapunt 7
te behandelen na agendapunt 9.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
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4 Vaststellen advieslijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie d.d.
22 september 2021, voortgezet op 23 september 2021.  
Bespreken  
 
De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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5 Ter kennisname:  
Bespreken  
 
5.1     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 8 september en 6 oktober 2021. 
Geen vragen c.q. opmerkingen. 
 
5.2     Voortgangsrapportage R&E toezeggingen en overzicht aangenomen moties. 
 
Wethouder Van Eijk beantwoord ter vergadering de volgende vragen over: 
- Nr. 70081 – toetsingskader voor bouwplannen in beschermde stads- en dorpsgezichten. Is het nog
altijd de bedoeling om dit binnen nu en een half jaar te doen? (CDA); 
 
Wethouder van de Loo beantwoord ter vergadering de volgende vragen over: 
- Wat is de stand van zaken van nr. 80317 - overzicht projecten Warm Wonen Weert? (DUS Weert); 
- Nr. 69796 – Landbouwvisie 2030 – er komt geen Uitvoeringsprogramma landbouwvisie maar een
Uitvoeringsprogramma buitengebied en zal in de loop van 2022 aan de raad worden aangeboden. Wat
is dat, waar komt dat vandaan, wat is het doel, wie heeft de opdracht gegeven, is het niet goed als de
raad van te voren richting daarover aan kan geven? (CDA). 
 
Wethouder Van den Heuvel beantwoord ter vergadering de volgende vragen over: 
- Een antwoord op nr. 80256 (brief 268) – Leegmaken grote containers van horecabedrijven (DUS
Weert). 
 
Wethouder van den Heuvel doet de volgende toezegging: 
- Naar aanleiding van de vraag van fractie CDA over nr. 17991 – integraal groen beleidsplan: “… een
plan van aanpak voor een integraal groen beleidsplan als onderdeel van de omgevingsvisie… en de
groen-blauwe agenda wordt in 2022 voor vaststelling voorgelegd.” Kunt u uitleg geven wat dit inhoud?
zal een uitleg hierover schriftelijk aan de raad beschikbaar worden gesteld. 
 
Wethouder van de Loo doet de volgende toezeggingen: 
- De vraag van fractie DUS Weert over Wat is de stand van zaken van nr. 80317 - overzicht projecten
Warm Wonen Weert? is gesteld in het kader van de begroting en zal op 2 november worden
beantwoord. 
- De vraag van fractie CDA over Nr. 69796 – Landbouwvisie 2030 – er komt geen
Uitvoeringsprogramma landbouwvisie maar een Uitvoeringsprogramma buitengebied en zal in de loop
van 2022 aan de raad worden aangeboden. Wat is dat, waar komt dat vandaan, wat is het doel, wie
heeft de opdracht gegeven, is het niet goed als de raad van te voren richting daarover aan kan geven?
is gesteld in het kader van de begroting en zal op 2 november worden beantwoord.

5.3      Beleidskalender. 
Geen vragen c.q. opmerkingen.
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6 Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.  
Bespreken  
 
De fracties Duijsters, Weert Lokaal en CDA vragen de volgende antwoordbrieven op van de aan de
raad gerichte brieven: 
- Raad-2021-brief 413. over Zichtbaar houden opgravingen stadspark. 
- Raad-2021-brief 433. over Ongegronde verleende vergunning bouw Windmolenpark Weert. 
- Raad-2021-brief 451. over Corruptie, Chantage of onkunde. 
- Raad-2021-brief 455. over Verzoek herzien ontheffing berijden Promenade. 
Deze antwoordbrieven worden (mits deze worden beantwoord) aan de raad beschikbaar gesteld
(TOEZEGGING).
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7 Rondvraag.  
Bespreken  
 
De fractie VVD heeft schriftelijk vragen gesteld over de Boshoverweg en over de veiligheid openbaar
gebied en communicatie. Deze vragen zijn inmiddels schriftelijk beantwoord. 
 
Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen over: 
-       Inrichten veilige schoolomgeving m.n. de onduidelijkheid door overbodige bebording (fractie DUS
Weert); 
-       Toenemende verkeersdrukte op de singels n.a.v. omleidingen deels sluiting Boshoverbrug
(herstelwerkzaamheden) en afsluiting randweg noord (plaatsing fietsbrug) (fractie Weert Lokaal) 
-       Rioleringplannen bungalowpark (DUS Weert) 
-       Overzicht onderhoud asfalt in Weert (D66) 
 
Wethouder Van de Loo beantwoordt ter vergadering de volgende vragen over: 
-       Inzicht van de prestaties van Warm Wonen Weert, Energiefonds, Project publieke ontzorging
(CDA) 
 
Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen: 
-       De beantwoording van de door fractie Duijsters gestelde vragen over het verwijderde riet langs de
waterkant in de Molenakker en op andere plaatsen in Weert langs de beken, waardoor de meerkoeten
en de eenden geen schuilplaats meer hebben: Waarom is er niet gekozen om om de zoveel meter het
riet te laten staan? Wordt de stadsecoloog hier ook bij betrokken? zullen schriftelijk aan de raad
beschikbaar worden gesteld. 
-       De beantwoording van de door fractie Duijsters gestelde vraag naar aanleiding van geknal van
vuurwerk in de gemeente Weert: Zijn er nu wel vuilnisbakken genoeg op voorraad dit jaar? zal
schriftelijk aan de raad beschikbaar worden gesteld. 
-       De beantwoording van de door fractie CDA gestelde vraag: De drukriolering zou bij herinrichting
Laarderweg vervangen worden door een vrij verval riolering. Dit is voor zover te zien niet gebeurt (bij
het raadsbesluit werden redenen genoemd beperking stroomverbruik, duurzaamheid, toekomstige dure
vervangingsinvestering om die drukriolering eruit te halen). Wat is daar de reden voor? zullen
schriftelijk aan de raad beschikbaar worden gesteld.
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. RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0



8 Bosontwikkeling fase 2.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: H. van de Loo. 
 
VOORSTEL: 
1. Een bedrag van € 125.000 voor de 2de fase van de bosaanplant beschikbaar te stellen. 
2. Akkoord te gaan met de besteding van de provinciale subsidie van € 125.000 aan de uitvoering van
het bomenplan fase 2. 
 
SPREEKRECHT: 
De heer Wiel Peters en de heer Willie Peters namens melkveebedrijf Peters maken gebruik van het
spreekrecht. 
 
TOEZEGGINGEN: 
-  Een overzicht van de percelen van de bosaanplant fase 2 worden aan de stukken toegevoegd. 
-  Op korte termijn wordt een symposium met belanghebbenden, Natuurmonumenten en externe
deskundigen georganiseerd. 
-  De vragen van de fractie Duijsters (worden schriftelijk aangeleverd en) zullen schriftelijk worden
beantwoord. 
 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.
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9 Mobiliteitsplan Weert 2030.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: M. van den Heuvel. 
 
VOORSTEL: 
Het Mobiliteitsplan Weert 2030 vast te stellen als onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer en
Vervoersplan. 
 
SPREEKRECHT: 
Mevrouw Wenmakers-Sebba, de heer Ernst en de heer Lasut maken gebruik van het spreekrecht.

TOEZEGGINGEN: 
De vragen van de fractie D66 (worden schriftelijk aangeleverd en) zullen schriftelijk worden
beantwoord.

ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk.
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. Schorsing vergadering.  
 
De voorzitter schorst de vergadering om 23:00 uur.

De vergadering zal op donderdag 21 oktober 2021 om 20:30 uur worden voortgezet.  
 
Zie:  
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-Economie/2021/21-
oktober/20:30

 

0

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-Economie/2021/21-oktober/20:30


10 Omgevingsvisie Weert fase 0: Verzamelen en verkennen.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouders: W. van Eijk en H. van de Loo. 
Behandeltijd: 21.00 uur – 21.30 uur.

Dit onderwerp wordt behandelt op 21-10-2021 (voortzetting vergadering commissie R&E). Zie: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-Economie/2021/21-
oktober/20:30
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11 Uitvoeringsprogramma 2022 Prestatieafspraken 2021-2022.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
Behandeltijd: 21.30 uur – 22.00 uur.

Dit onderwerp wordt behandelt op 21-10-2021 (voortzetting vergadering commissie R&E). Zie: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-Economie/2021/21-
oktober/20:30
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12 Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Keent-Moesel.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
Behandeltijd: 22.00 uur – 22.30 uur.

Dit onderwerp wordt behandelt op 21-10-2021 (voortzetting vergadering commissie R&E). Zie: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-Economie/2021/21-
oktober/20:30
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13 Parkeerverordening 2022.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
Behandeltijd: 22.30 uur – 23.00 uur.

Dit onderwerp wordt behandelt op 21-10-2021 (voortzetting vergadering commissie R&E). Zie: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-Economie/2021/21-
oktober/20:30
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14 Sluiting vergadering.  
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Vergadering
 
 
Vergadering van Raadscommissie Ruimte & Economie 
Datum: 21-10-2021 20:30 uur

 
Raadzaal (Audio) 

. VOORTZETTING OPENBARE VERGADERING RAADSCOMMISSIE RUIMTE & ECONOMIE D.D. 20
OKTOBER 2021 OP 21 OKTOBER 2021, RAADZAAL VAN HET STADHUIS TE WEERT, AANVANG
20.30 UUR.  
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. DE BEHANDELTIJDEN ZIJN RICHTINGGEVEND, DEZE KUNNEN IN DE PRAKTIJK AFWIJKEN!  
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. Heropening vergadering.  
 
De voorzitter heropent op 21 oktober 2021 om 20:45 uur de vergadering van de commissie Ruimte &
Economie van 20 oktober 2021 en heet alle aanwezigen en de luisteraars thuis welkom. Er zijn
berichten van verhindering ontvangen van de heer van Dooren, de heer Smolenaers en de heer van
Akkerveken.
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. RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0

10 Omgevingsvisie Weert fase 0: Verzamelen en verkennen.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouders: W. van Eijk en H. van de Loo. 
 
VOORSTEL: 
De Omgevingsvisie fase 0: Verzamelen en verkennen vast te stellen. 
 
TOEZEGGINGEN: 
In het vervolg (in fase 1 en fase 2 van de Omgevingsvisie) zal dit document worden gebruikt als een
inventarisatie van alles wat er speelt, maar nadrukkelijk meeneemt het onderscheid van datgene wat
de raad al heeft vastgesteld in beleidsdocumenten en daar waar dat niet zo is met de raad in gesprek
zal worden gegaan om de volgende fase zorgvuldig vorm te geven. 
 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk.

 

10



11 Uitvoeringsprogramma 2022 Prestatieafspraken 2021-2022.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
 
VOORSTEL: 
Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het Uitvoeringsprogramma 2022
Prestatieafspraken 2021-2022 met Wonen Limburg, Woonik, Stichting Huurdersbelangen Midden-
Limburg en de Huurders Adviesgroep. 
 
TOEZEGGINGEN: 
Geen. 
 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk.
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12 Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Keent-Moesel.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
 
VOORSTEL: 
1. Kennis te nemen van de startnotitie gebiedsontwikkeling Keent-Moesel. 
2. Te besluiten om de voorbereidingskosten t.b.v. het opstellen van de bestuursopdracht, de
samenwerkingsovereenkomst en de (grond)exploitatie onder de immateriële vaste activa te activeren,
ter grootte van € 85.000,-, vooruitlopend op de opening van de grondexploitatie. 
 
TOEZEGGINGEN: 
Geen. 
 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.
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13 Parkeerverordening 2022.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
 
VOORSTEL: 
De Parkeerverordening 2022 vast te stellen. 
 
TOEZEGGINGEN: 
- Er zal maatwerk worden geleverd indien blijkt dat het aantal van 5 kentekens bij mantelzorg niet
toereikend is. 
- De vraag van de fractie CDA of de definitie wel klopt: “Een vergunning is een door het college
verleende vergunning krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe
aangewezen parkeer-apparatuur-plaatsen en/of belanghebbende parkeerplaatsen.” zal schriftelijk
worden beantwoord.
 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.
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14 Sluiting vergadering.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur met dank aan alle aanwezigen.
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 ONDERTEKENING  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie van 1
december 2021,

De commissiegriffier,                 De commissievoorzitter,

 

 

P.J.A. van Beerendonk              J.E.H.M. Stroek
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