
Vragen voor de cyclus van september 2017. 

 

Info en commissie BV-IW/Ruimte 

 

1a) recent hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden in het stadhuis. Wij 

zouden graag een opgave ontvangen van het gebudgetteerde onderhoud van het 

stadhuis en de werkelijke onderhoudskosten vanaf de ingebruikname. 

1b) ook hebben er aanpassingen plaatsgevonden aan de afwerking, zoals vervangen 

bladen van wastafels. Wat waren de kosten en waaruit zijn die betaald? 

(BV-IW) 

 

2) Glasverbod.  

In hoeverre heeft u recentelijk overleg gevoerd met KHN? Zijn er verslagen van de 

bijeenkomsten?  

Hoe duidelijk is het verbod op glaswerk? 

Wat vinden de horeca-ondernemers van dit glasverbod? 

(BV-IW) 

 

3) De passantenhaven heeft nog steeds te lijden onder teruglopende bezoekers 

aantallen. Is er inmiddels overleg geweest met Rijkswaterstaat over het afmeren ter 

hoogte van de Werthaboulevard? Zo ja wat is de uitkomst van dit overleg zo nee waarom 

heeft u nog geen overleg gevoerd? 

(Ruimte) 

 

4) De nacht van Johnny Hoes. Een prima evenement. De kaartjes kostte aanvankelijk 

ongeveer € 27,50 Tijdens de avond werd door de presentator diverse malen 

bekendgemaakt dat dankzij de gemeente de kaartjes nog maar € 5,00 kostte. Wat, 

waarom en uit welk budget heeft de gemeente bijgedragen? 

(BV-IW) 

 

5)Deze en volgende maand vinden er een vijftal inwonersavonden plaats in de diverse 

wijken. U schrijft in de uitnodiging dat u een voorlopig toekomst plan met concrete heeft 

gemaakt voor het stadsdeel Weert-midden.  

a) Heeft u buiten de genoemde partners ook contact gehad met de wijkraden? Zo ja 

waarom worden zij niet genoemd? Zo nee om welke reden heeft u geen contact gehad? 

b) De organisaties die aanwezig zijn, zijn dezelfde als tijdens MSJS muv de wijk-en 

dorpsraden. Is dit een nieuwe variant op MSJS? 

c) Hoe moet ik deze uitnodiging lezen: de overheid trekt zich terug, meer 

verantwoordelijkheid en taken bij de inwoners! U spreekt over concrete maatregelen! 

Hoe moet ik dit zien in relatie tot burgerkracht? 

Overigens is het te betreuren dat de avonden muv van 12 oktober plaatsvinden op 

avonden waarop de raad al een vergadering heeft. 

(Ruimte) 

 

6) In de media hebben diverse publicaties gestaan over onderzoeken naar onveilige 

balkons. Is er in Weert onderzoek gedaan naar onveilige balkons? Acht u dit raadzaam 

en zou u dit in het overleg met WL  kunnen meenemen? 

(Ruimte) 

 



7) Stand van zaken Hotel Kampershoek, Hotel Centrum Noord. 

(Ruimte) 

 

8) Poort van Limburg. De achterstallige huurpenningen, gerelateerd aan de omzet, 

blijken nu niet te kunnen worden geïncasseerd. Graag een nadere mondelinge 

toelichting in de commissie over hoe en waarom dit zo is gelopen. Daarnaast de vraag of 

er zich nog kopers of huurders hebben gemeld. 

(Ruimte) 

 

9) In hoeverre is het u bekend dat in de tuin van de Bongerd 4 moeraseiken op de 

nominatie staan om gekapt te worden? Zo ja waarom worden deze bomen gekapt? Is 

hiervoor een kapvergunning verleend?  

(Ruimte) 

 

 

 

 


