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Onderwerp

Aanpassen Industriekade - Werthaboulevard

Voorstel

1. Besluiten om de Industriekade te verkoften ten gunste van de Werthaboulevard
2. Akkoord te gaan met de nieuwe situatie van de Energiestraat.

Inleiding

Aan de Industriekade van Weert verschijnt een park met half vrijstaande woningen met
patiotuin, ruime appartementen, watervilla's en stadswoningen. Met het oog op deze
ontwikkelingen is in het verleden de naam Werthaboulevard door het college vastgesteld,

De huidige Werthaboulevard loopt van Bassin tot de Energiestraat. In de gewenste situatie
wordt de Energiestraat op een andere plaats gesitueerd en begint de Industriekade vanaf
huisnummer 18. Door het inkorten van de Industriekade en daarmee het verlengen van de
Werthaboulard kunnen de nieuwe woningen aan de Werthaboulevard genummerd worden.

Beoogd effect/doel

De nieuwe woningen krijgen een logisch nummer aan de Wethaboulevard en niet aan de
Industriekade.

Argumenten

Met deze aanpassing krijgen we eenheid in de nieuw te bouwen woningen. Er hoeven geen
burgers of bedrijven "administratief te verhuizen".

Kanttekeningen en risico's

Geen
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

De nieuwe WABO aanvragen worden aan de nieuwe straat genummerd

Commun icatie/ participatie

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

Projectleider Werthabou leva rd.

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

Situatieschets van de bestaande en de huidige situatie-
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