
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

    
Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 11-05-2016 
 
 
Onderwerp 

 

Opening. 

 � De voorzitter heet de aanwezigen welkom.  

� Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Kadra. 

 

 

 

Onderwerp 

 

Spreekrecht. 

 � Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

 

 

Onderwerp 

 

Vaststellen agenda. 

 � De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

Onderwerp 

 

Kennisnemen van de aandachtspunten- en actielijst 

informatiebijeenkomst d.d. 6 april 2016. 
Acties  � Geen opmerkingen. Van de aandachtspunten- en actielijst 

wordt kennis genomen.  

 

 

 

Onderwerp 

 

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte 

brieven. 

Acties  � De aan de raad gerichte brief met nummer 094 (58931) 

wordt betrokken bij agendapunt inzake overeenkomst Ehrens 

tijdens cie RO 18-05-2016. 

� Het antwoord op de aan de raad gerichte brieven 118 

(59299) en 120 (59741) wordt aan de raad beschikbaar 

gesteld (TOEZEGGING). 

 
 
 

Onderwerp 

 

Rondvraag informatieve vragen aan wethouders Van Eersel 

en Litjens. 

 Wethouder Van Eersel beantwoordt ter vergadering de volgende 

vragen vanuit de fracties: 

� Of plannen met meer dan 10 woningen in de commissie 

kunnen worden toegelicht (n.a.v. planvoornemen 

Rumoldusstraat), zulks conform afspraak. 

� Of er een ijsfabriek komt in Centrum-Noord? Er worden 

overigens naast Centrum-Noord meerdere locaties 

overwogen.  

� Mogelijkheid voor parkeren werknemers binnenstad in garage 

Beekstraat onder de aandacht brengen via CWP.  

 



Wethouder Litjens beantwoordt ter vergadering de volgende 

vragen vanuit de fracties: 

� Waarom de fonteinen op de Nieuwe Markt niet functioneren 

en of de waterleiding voortaan voor het seizoen 

gecontroleerd kan worden. 

 

De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord 

(TOEZEGGING): 

� Blurring, een nadere motivatie waarom er niet voor is 

gekozen mee te doen met de pilot. 

� Street Art Walburgpassage, of dit via het lef-budget kan 

worden opgepakt i.p.v. via parkeren.  

� Vertraging aanpassing kruispunt Sint Jozefslaan/ Victor de 

Stuersstraat, stukken van aannemer waaruit blijkt waarom 

vertraging is ontstaan.  

� Fontein voor voormalige stadhuis Beekstraat, of deze weer in 

werking gesteld kan worden.  

 

 

Onderwerp 

 

Presentatie over zeggenschap over de financiële middelen 

binnen de samenwerking BIZ-CMW. (de presentatie is te 

zien via het Bestuurlijk Informatie Systeem 

https://gemeenteraad.weert.nl bij de vergaderstukken 

van onderhavige bijeenkomst) 

Aandachtspunten � Geen. 

 

Acties  � Geen. 

 

 

 

Onderwerp 

 

Presentatie komst Omgevingswet. (de presentatie is te 

zien via het Bestuurlijk Informatie Systeem 

https://gemeenteraad.weert.nl bij de vergaderstukken 

van onderhavige bijeenkomst) 

Aandachtspunten � Geen. 

 

Acties  � Geen. 

 

 

 

Onderwerp 

 

Presentatie Laarveld Fase 2. (de presentatie is te zien via 

het Bestuurlijk Informatie Systeem 

https://gemeenteraad.weert.nl bij de vergaderstukken 

van onderhavige bijeenkomst) 

Aandachtspunten � Geen. 

 

Acties  � Geen. 

 

 

 

Onderwerp 

 

Stand van zaken Stationsplein. 

Aandachtspunten  � Bij een langdurige stremming van het treinverkeer dient 

busvervoer via Parallelweg plaats te vinden. Bij een 

kortdurende calamiteit kan dit via het busstation 

plaatsvinden. 

 



Acties  � Specificatie van de kosten van de benodigde aanpassingen 

aan de raad beschikbaar stellen.  

� Verkeerstellingen aan de raad beschikbaar stellen.  

� De raad informeren over het aantal uitgeschreven verbalen 

en het aantal waarschuwingen. 

 

 

 

Onderwerp 

 

Sluiting bijeenkomst. 

 � De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur. 

 

 

 

 


