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Toezeggingen raadsvergaderlng 27 januari 2OL6

Voorstel
Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 27 januari 2016 gedane toezeggingen en
zorgdragen voor de nakoming ervan.

Burgemeester Heijmans
Geen toezeggingen.

Portefeuillehouder Litjens
Antwoordbrief :

Antwoord op brief nummer 2OL5/375 over parkeren in de Wilhelminastraat aan de raad
beschikbaar stellen.

N.a.v. motie school Laar: verkeersknelpunten bij scholen in kaart brengen.

Portefeui I lehouder Va n Eersel
Tijdelijke huurwoni ngen :

- als achteraf blijkt dat er extra parkeerplaatsen nodig zijn, komen die er en wordt
daarover gecommuniceerd;

- de gemeente blijft, ook na de eventuele plaatsing van de tijdelijke woningen, in
overleg met omwonenden over het verloop van dit testproject;

- de gemeente blijft ook na plaatsing van de tijdelijke woningen in overleg met
Wonen Limburg om er op toe te zien dat ook daadwerkelijk kandidaten uit de
beoogde doelgroepen in aanmerking komen voor een tijdelijke huurwoningen,
zeker wanneer er gezien de weinig optimale locaties weinig animo voor zou
bestaan;

- de argumentatie met betrekking tot de alternatieve locaties wordt naar de raad
gezonden.
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Oelemarkt:
Vóór carnaval nagaan of een ondernemer aan de Oelemarkt door de inzet van de mobiele
camera belet wordt een tent op het plein te plaatsen.

Portefeuillehouder Sterk
Geen toezeggingen.

Portefeuillehouder Gabriëls
Topsportbeleid:

- BSW adviseren een Raad van Toezicht aan te stellen waarin alle financiële
expertise is vertegenwoordigd, teneinde het risico voor de gemeente te
minimaliseren.

School Laar:
- bezien of het resterende budget voor de aanpassing van de parkeerplaatsen bij de

school in Laar gebruikt kan worden om maatregelen te treffen om de snelheid van
het autoverkeer bij de school te remmen.
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