
Motie

Onderwerp:  Wensen en bedenkingen met betrekking tot de aankoop/verkoop van de Hornekazerne, 
voormalig BC-terrein en de Nelissenhofweg

 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 24 februari 2016, 

Overwegende dat:
 Drie jaar geleden iedereen in zak en as zat door het vertrek van de KMS uit Weert. Enerzijds 

de historie, de leegstand en het verlies aan werkgelegenheid.
 Door de verkoop van het voormalige kazerneterrein aan HQ een homogene invulling 

ontstaat op het gebied van zorg, sport, onderwijs en cultuur met een directe en secundaire 
werkgelegenheid die groter is dan door de KMS werd geboden,

 Het komen tot de koop door HQ van het voormalige kazerneterrein een zorgvuldig en 
transparant traject is geweest,

 De overdracht van eigendom vanuit het RVB naar particulier bezit (HQ) juist meer 
zeggenschap geeft aan de gemeente aangezien die het bestemmingsplan vaststelt,

 Er hierdoor ook meer zeggenschap ontstaat over de vestiging van het AZC aangezien de 
landelijke overheid geen partij in eigendom meer is,

 Er door de verkoop van het voormalige kazerneterrein aan HQ duidelijkheid en zekerheid 
voor omwonenden ontstaat over de invulling van het terrein,

 De gemeente eigenaar wordt van andere gronden in het gebied tegen minimale kosten 
(voormalig BC-terrein wordt betaald door HQ, Nelissenhofweg is opgeknapt door het COA),

 Er interesse bestaat voor de aankoop van andere terreinen in het gebied die nu in 
eigendom van de gemeente komen,

 HQ flink gaat investeren in het voormalige kazerneterrein,
 Het medegebruik van het voormalige kazerneterrein dat door de aankoop/verkoop concreet 

wordt als goed voorbeeld dient, niet alleen in Nederland maar ook in Europa,

Spreekt uit dat:

 De aankoop/verkoop van het voormalige kazerneterrein, het voormalig BC-terrein en de 
Nelissenhofweg als een vliegwiel gaat werken voor de gewenste ontwikkelingen in Weert-
West in het bijzonder de Lichtenberg.

 Het college de raad regelmatig op de hoogte houdt van de ontwikkeling in werkgelegenheid

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie SP,             Fractie VVD,         Fractie Weert Lokaal,       Fractie PvdA,

                   

J. Goubet               J. Engelen           L.Kusters                         F. Kadra


