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Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk

vragen art. 40 RvO inzake terras Marrees

836168/839795

Beste mevrouw Beenders-van Dooren,

Op 19 september 2019 hebben wij vragen op grond van artikel 40 van het Reglement
van Orde overterras Marrees van u ontvangen. Hieronder krijgt u de antwoorden:

U stelt dat bij en om het terras van Restaurant Marrees na de herinrichting opnieuw
aanpassingen zijn verricht. Dit is echter niet het geval. Dit deel was grotendeels nog niet
woonrijp gemaakt in verband met de bouw van de toren.

Vraag L. Op wiens in¡t¡atief hebben de aanpassingen plaatsgevondenT
Antwoord:
Dit is gebeurd op initiatief van de gemeente naar aanleiding van de vestiging van het
restaurant.

Vraag 2. Welke aanpassingen hebben er plaatsgevonden?
Antwoord:
Er zijn kwalitatieve aanpassingen gedaan aan het oorspronkelijke herinrichtingsplan, dat
zoals hierboven aangegeven, grotendeels nog niet was uitgevoerd.Er is een hellingbaan
aangebracht, dit komt de toegankelijkheid ten goede. Verder zijn bloembakken gemaakt
om groen aan te brengen in de stenige Stadhuispassage. Dit kan alleen met
bloembakken aangezien de passage boven de parkeergarage ligt. Ter plaatse van het
terras is de bestrating afgestemd op het gebruik. Tevens is een ondergrondse
afu a lconta i ner verplaatst.

Vraag 3. Wat was de reden voor deze aanpassingen?
Antwoord:
De reden was het levendiger maken van de Stadhuispassage door het aanbrengen van
meer groen en de vestiging van een restaurant.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nt
Webslte: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Vraag 4. Waarom ligt aan deze aanpassingen geen collegebesluit ten grondslag?
Antwoord:

Via de Tweede bestuursrapportage 2018 is besluitvorming voorgelegd

Vraag 5. Waarom is de raad hierover niet actief geinformeerd?
Antwoord:
De raad is via de Tweede bestuursrapportage 2018 geÏnformeerd

Vraag 6. Waarom is de raad niet actief gemeld dat er geld van het stadhuiskrediet is
gebruikt voor een ander doel dan door de raad beschikbaar gesteld?
Antwoord:
Daar is destijds niet voor gekozen, omdat dit via de Tweede bestuursrapportage al
gemeld is.

Vraag 7. Wie is verantwoordelijk voor de aanplant van de bloembakken die aan de
buitenzijde van het terras staan?
Antwoord:
De buitenrand van de bloembak wordt in goed overleg met de restauranthouder door de
gemeente aangeplant met een vast plantenconcept. De restauranthouder zal de
binnenzijde beplanten en onderhouden. Hier komen kruiden te staan.

Vraag B. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud?
Antwoord:
Het onderhoud van de planten die de gemeente plant komt voor rekening van de
gemeente, de kruiden worden onderhouden door de restauranthouder.

Vraag 9. Hoe denkt u over de mogelijke precedent werking?
Antwoord:
Deze situatie is uniek, van precedentwerking is ons inziens geen sprake
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