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Onderwerp
Ons kenmerk

12 houten woningen in sporthalgebied Leuken
DJ-485828

Geachte omwonenden,

Op 3 april 2018 hebben wij een brief van u ontvangen. In deze brief stelt u een aantal
vragen en uit u uw zorgen omtrent het proces om te komen tot 12 houten woningen in het
sporthalgebied leuken. In deze brief ontvangt u een reactie.

Overleg
Naar aanleiding van uw brief heeft op 19 april 2018 een overleg met u plaatsgevonden. De
wijkraad was hierbij aanwezig. Tijdens dit overleg is ingegaan op uw vragen. Uit het
overleg is gebleken dat uw zorgen zich meer richten op de staat van de parkeerplaats en
de activiteiten die daar plaatsvinden dan op het initiatief voor 12 houten woningen. Met u
is besproken dat het eigenlijk om twee afzonderlijke zaken gaat.

Houten woningen
Tijdens het overleg is u aan de hand van een presentatie een antwoord op uw vragen
gegeven. Deze presentatie heeft u inmiddels ontvangen. Met u is afgesproken dat,
mochten er vervolgstappen zijn gezet en/of er meer bekend is over de planning e.d.,
opnieuw met u in overleg getreden wordt.

Parkeerplaats
Het is begrijpelijk dat u overlast ondervindt van de activiteiten die u noemt en die
plaatsvinden op de parkeerplaats. Met u is afgesproken dat een schouw wordt ingepland.
Dan wordt ook bekeken welke maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden om
de overlast te beperken. Verder spreken we de intentie uit om ook voor de langere termijn
tot een structurele oplossing, met mogelijk een (gedeeltelijke) herinrichting te komen. Dit
is echter onder voorbehoud van het beschikbaar komen van voldoende financiële
middelen.
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Tot slot
We hopen dat u tevreden bent met deze reactie. Heeft u nog vragen? Neemt u dan
contact op met Marian Arts. Ze is telefonisch bereikbaar op (0495) 575 22t en per e-mail
via m.afts@weert.nl.

Deze brief hebben wij in afschrift tevens verzonden naar de wijkraad Leuken

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
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