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GEMEENTE vvEERT

Onderwerp

Vragen raadscommissie Ruimte van 7 december 2Ot7

Voorstel

Akkoord te gaan met de antwoordbrief op de vragen vanuit de raadscommissie Ruimte
van 7 december 2077.

Inleiding

Tijdens de raadscommissie Ruimte van 7 december 20L7, zijn enkele vragen gesteld over
het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) respectievelijk het basisrioleringsplan (BRP), de
herinrichting van de Beekstraat en de herinrichting van het Bassin.

Beoogd effect/doel

Het beantwoorden van de gestelde vragen over het gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
respectievelijk het basisrioleringsplan (BRP), de herinrichting van de Beekstraat en de
herinrichting van het Bassin.

Argumenten

Zie bijgevoegde antwoord brief

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassin
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Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie/participatie

De raad informeren via bijgaande concept-antwoordbrief

Overleg gevoerd met

Intern:

Openbaar Gebied (OG)
Patrik Trincs
Peter Tobben
Dirk Franssen
Andy Jeurissen

Extern:

Bijlagen
Toezeggingen raadscommissies 6 en 7 december 2017
Antwoordbrief aan de gemeenteraad v.w.b. toezeggingen OG d.d.7 december 2017
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Toezeggingen raadscommissies 6 en 7 december 2O17

Cie Onderwerp Toezeqoino Actie voor Termiin
BV-IW Uitvoerings

programma
handhaving

De vraag wanneer het
u itvoeri ngsprogram ma handhavi ng
in de raad behandeld wordt, wordt
schrifteliik beantwoord.

WH/Van den
Broeke

z.s.m.

BV-IW Slotwijziging De vraag of de overheveling van
peuteropvang en Swim2Play
noodzakelijk is wordt schriftelijk
beantwoord.

OCSWVan
Beeck

Vóór raad 13
december

BV-IW GR ICT NML De commissie krijgt antwoord op
de vragen of er ook andere
vormen mogelijk zijn om hetzelfde
te bereiken en wat de gevolgen
zijn als niet wordt ingestemd met
het oprichten van deze
qemeenschappel¡ike reqelinq.

D&I/Van der
Hoeven

Vóór raad 13
december

Ruimte Poort van
Limburg

De commissie ontvangt een
lijst met daarop aan wie de
Poort van Limburg verhuurd
is geweest en aan wie de
Poort de komende tijd
verhuurd qaat worden.

R&B/Eggen z.s.m

Ruimte GRP/BRP De commissie ontvangt bericht of
eerder is afgesproken dat de
projecten uit het GRP aan de raad
zouden worden voorqeleqd.

OG/Claassen z.s.m

Ruimte Jaarverslag
centrummanage
ment

Het jaarverslag 2016 van het
Centru mmanagement wordt aan
de commissie beschikbaar gesteld

R&E/Eggen z.s.m.

Ruimte Horne Quartier
Kazernelaan 101

De commissie wordt
schriftelijk geïnformeerd of er
Polen overnachten in het
complex aan de Kazernelaan
101.

R&E/Eggen z.s.m

Ruimte Herinrichting
Beekstraat

De commissie wordt
schriftelijk geinformeerd of de
extra kosten van de nieuwe
stenen voor de herinrichting
van de Beekstraat die besteld
moesten worden omdat
stenen tijdens transport zijn
gebroken voor de aannemer
of voor de qemeente ziin.

OG/Claassen z.s.m

Ruimte Herin richting
Bassin

De commissie ontvangt schriftelijk
uitleg waarom er bij de
herinrichting van het Bassin geen
ratelverklikkers bij de
voetga ngsverkeerslichten zijn
qeolaatst.

OG/Claassen z.s.m

Ruimte Taurossen Het college zal er nogmaals
bij Natuurmonumenten op
aandringen de taurossen te
verwiideren.

R&E/Eggen z.s.m.

Ruimte Slotwijziging De raad ontvangt een schriftelijke
toelichting op het verschil van €
184.000,- in de geraamde kosten
op hout AB (financiële bijstelling
betreffende de milieustraat).

FIN/Coninx Voor raad 13-
72-20L7- AF
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GEMEENTE vVEERT

Gemeenteraad
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

Weert, 9 januari 2018

Onderwerp Beantwoording toezegging uit de raadscommissie Ruimte van 7
december 2017

Beste Raadsleden,

Tijdens de raadscommissie Ruimte van 7 december 2Ot7 zijn enkele vragen gesteld over
het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) respectievelijk het basisrioleringsplan (BRP), de
herinrichting van de Beekstraat en de herinrichting van het Bassin.
In deze brief onze antwoorden.

Gemeentelijk rioleringsplan/basisrioleringsplan
Tijdens de vaststelling van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2017-202t op 3 oktober
2016, is toegezegd om na inventarisatie van de knelpunten riolering, een
prioriteringsvoorstel in de raad te brengen. De bedoelde knelpunteninventarisatie vindt
plaats bij het opstellen van het basisrioleringsplan (BRP). Het basisrioleringsplan wordt
momenteel uitgewerkt. Uit dit basisrioleringsplan volgen maatregelen om onder andere
wateroverlastsituaties zoveel mogelijk te beperken en te voldoen aan de eisen van het
Waterschap. Zodra dit basisrioleringsplan is afgerond, stellen wij een prioriteringsvoorstel
op om de maatregelen ten uitvoer te brengen. Dit voorstel verwachten wij op 27 maart
2018 aan uw raad ter besluitvorming voor te leggen. Dit hebben wij reeds eerder bij
raadsinformatiebrief van 11 september 2017 onder uw aandacht gebracht. Ook hebben wij
u bij deze brief een overzicht van de activiteiten riolering en waterhuishouding doen
toekomen. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar deze brief.

Herinrichting Beekstraat.
Bij de vraag of de extra kosten van de nieuwe stenen voor de herinrichting van de
Beekstraat voor kosten van de aannemer of voor de gemeente zijn, kunnen wij u
aangeven dat deze kosten door de aannemer worden betaald.

Herinrichting het Bassin
Voor wat betreft de vraag waarom er bij de herinrichting van het Bassin geen rateltikkers
bij de voetgangersoversteekplaatsen zijn geplaatst, het volgende.
Bij het ontwerpen van de nieuwe regeling lag de focus voornamelijk op het veiliger
afhandelen van fietsers en acceptabele cyclustijden voor alle gebruikers. Tevens is er voor
gekozen om alle fietsbewegingen in een cyclus af te handelen en hierbij een deelconflict
met voetgangers toe te staan. Daarnaast is voor de voetgangersoversteken het bestaande
materiaal hergebruikt, een en ander zoals tijdens de presentatie aan de raad naar voren is
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gebracht en conform het raadsbesluit is uitgevoerd. Aangezien wij de rateltikkers een

toegevoegde waarde vinden voor dit kruispunt, zullen wij onderzoeken of, en zo ja
wanneer vervang¡ng binnen de bestaande budgetten mogelijk is.

Vragen?
Uocñt u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Lucien Royc van de
afdeling Openbaar Gebied. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0495-575328 of
mailen naar l.roye@)weert.nl.

Met vriendelijke g roet,
burgemeester en wethouders,

G rinkman

gemeentesecretaris


