Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst BV-IW en RO d.d. 14-01-2015
Onderwerp

Opening


Onderwerp

Spreekrecht



Onderwerp

Er zijn 4 verzoeken om spreekrecht ingekomen van de heren
Broods, Langendonck, Weekers en Coolen van buurtschap
Moesel m.b.t. agendapunt 8 (kruispunt BeatrixlaanMaaseikerweg).

Vaststellen agenda


Onderwerp

Welkom en berichten van verhindering.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijsten
informatiebijeenkomsten raadscommissies BV-IW en RO
d.d. 10-12-2014



Er wordt kennisgenomen van de aandachtspunten- en
actielijsten.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte
brieven

Acties





Brief nummer 417 wordt niet voor kennisgeving
aangenomen, maar voor het uitbrengen van zienswijzen aan
de raad voorgelegd.
De raad agendeert brief nummer 420 voor de volgende
informatiebijeenkomst van de commissie BV-IW.
Brief nummer 449 betreft een verkeersbesluit, hetgeen een
raadsbevoegdheid is.

Onderwerp

Strategische afspraken 2015-2018 met Wonen Limburg
(presentatie Wonen Limburg is te zien via de website)

Aandachtspunten



Huurprijzen sociale woningbouw, bouwen in kernen, uitvoering
afspraken, financiële aspecten door Wonen Limburg
voorgenomen investeringen in openbare ruimte, bv.
trapveldjes.

Acties



Geen.

Onderwerp

Plan Beekstraatkwartier (presentaties C’wartier en
gemeente zijn te zien via de website)

Aandachtspunten



Verhouding tot Perron C, invulling op korte termijn gewenst.

Acties




Financieel totaaloverzicht, niet alleen bezien vanuit perspectief
stadhuis, maar ook i.r.t. Maasstraat 28 vóór
commissievergadering 20-01-2015 naar raad.
Lijst Meerjarenonderhoudsplan vóór commissievergadering 2001-2015 naar raad.

Onderwerp

Aanpassing kruising Beatrixlaan-Maaseikerweg
(presentaties buurtschap Moesel en gemeente zijn te zien
via de website)

Aandachtspunten



Rekening houden met opvattingen bewoners en toekomstige
ontwikkelingen bij school De Schakel.

Acties



Raad schriftelijk informeren over waar het bij de ontwerpfouten
verkeerd ging (toezichthoudende rol).
Vergelijking maken tussen voorliggend voorstel en aanleg
rotonde, v.w.b. aanleg en kosten. Raad o.b.v. plussen en
minnen van verschillende mogelijkheden afweging laten
maken.



Onderwerp

Toelichting Stationsplein (presentatie gemeente is te zien
via de website)

Aandachtspunten



Duidelijkheid scheppen over parkeren dan wel kiss & ridestrook vóór station.

Acties



De presentatie wordt digitaal toegezonden zodat de raadsleden
er in de rondvraag tijdens de vergadering van de commissie RO
op 20-01-2015 vragen over kunnen stellen.
Raad vóór commissievergadering 20-01-2015 schriftelijk
informeren over toezicht bij oplevering, evt. fouten in de
aanbesteding, juridische ondersteuning bij dit soort projecten,
risico’s deels opnieuw aanbesteden na intrekking opdracht
eerste aannemer.



Onderwerp

Toelichting N280 tussen A2 en Ringbaan Oost in Weert
(presentatie provincie is te zien via de website)

Aandachtspunten





Acties

Onderwerp

Mogelijke afspraken gemeente – NS begin jaren ‘90.
Rol raad in proces.
Raad schriftelijk informeren hoe de laatste alinea op pagina 1
van het informatieformulier zich verhoudt tot het collegebesluit
van 11-11-2014.

Stand van zaken Lemmers
Er is geen nieuws te melden.

Onderwerp

Rondvraag wethouders Van Eersel, Litjens en Gabriëls
De rondvraag vindt plaats in de vergadering van de commissie
RO d.d. 20-01-2015.

