GEMEENTE

vVEERT

Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 16-09-2015
Onderwerp

Opening

Niis lD66)
Onderwerp

Spreekrecht
Stichting Groen Weert en de heer F. Smit van de Ecologische
werkgroep Weert-Zuid bij agendapunt 5 (stand van zaken
CZW fase 2).

Onderwerp

Vaststellen agenda

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte
brieven

Acties
Konijnenbelangen) en brief 253 (Koninklijke horeca
Nederland over Beekstraat 54, antwoord volgende commissie
bespreken) naar raad zenden (TOEZEGGING).

Onderwerp

Stand van zaken CZW fase 2
(de presentatie is te zien via het Bestuurlijk Informatie
Systeem https: / / g emee nteraad.wee¡t, n I bij de
verøaderstukken van onderhavioe biíeenkomst)

Aandachtspunten
hun alternatieve plan.

vertegenwoordigd in klankbordgroep).

qetrouw beeld?
Acties

Onderwerp

Tarieventabel parkeren (de presentatie is te zien via het
Bestu u rl íj k I nfo rm a ti e Systee m
h ttp s : / / g e m ee n tera a d.wee rt. n I b ij d e verg a d erstu kke n
va n onderh aviqe bì ieen kom st )

Aandachtspunten
beraden zich op de vragen.
komen de inkomsten ten goede van de gemeente, wanneer
ten goede van lustitie?
Acties

Graafschap Hornelaan aan raad doen toekomen en ook van
eventuele andere vergel ijkbare bijeen komsten.
(TOEZEGGING).

Onderwerp

Presentatie bouwplan PSW woonbegeleidingscentrum voor
personen met een verstandelijke beperking (de
presentatie is te zien via het Bestuurlijk Informatie
Systeem https: / / gemeenteraa d.wee¡t. nl bij de
vergaderstukken van onderhaviqe biieenkomst)

Aandachtspunten
bouwplan.

Acties

Onderwerp

Stand van zaken Stationsplein

Aandachtspunten
Acties

parkeren door bedrijven. Slim terugplaatsen bloembakken na
de kermis is optie.
Onderwerp

Evaluatie Weert

6OO

Aandachtspunten
niet gemeld in de jaarrekening, terwijl er veel kleinere
afwijkingen wel gemeld zijn.
Acties

Onderwerp

Rondvraag informatieve vragen aan wethouders Van Eersel
en Litiens
commissie aan griffier, uiterlijk 23 september. De dag dat de
meeste raadsleden kunnen wordt geprikt.

levert extra geld op, extra geld wordt in plan gestopt.
autoverkeer, alleen langzaam verkeer? Nog schriftelijk op
terugkomen (TOEZEGGING).

ondertitelen, b&w zal dit bekijken (TOEZEGGING).
van B m mogen zich qeen bomen bevinden. Consequenties

worden in beeld gebracht. Lijkt of het toch behoorlijk wat
bomen betreft.

briefschrijvers. Er is een verslag van gemaakt. Gekoerst
wordt op meest veilige oplossing voor kruispunt Beatrixlaan
Maaseikerweg.

specifieke evenementen. Gemeente is formeel geen partij,
gelet op de 3 maanden die nog lopen na opzeggen
huurovereenkomst.
qewerkt.

-

