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Onderwerp

Opening.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Er is bericht van
verhindering ontvangen van mw. Geboers (SP), dhr. J.
Heesakkers (CDA) en dhr. Kusters (Weert Lokaal).
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Spreekrecht.
Er is geen spreekrecht aangevraagd.
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Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Acties

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte
brieven.
Van de lijsten van aan de raad gerichte brieven wordt kennis
genomen.

Rondvraag informatieve vragen aan wethouders Van Eersel
en Van den Heuvel.
Wethouder Van Eersel doet de volgende toezeggingen:
Aan de gemeente Cranendonck laten weten dat de gemeente
Weert op de hoogte gesteld wil worden van nieuwe
bedrijfsvestigingen op het DIC (SP).
Nagaan hoe het wijzigen van de parkeermogelijkheden van
500 meter naar 50 meter van het mantelzorgadres tot stand
is gekomen en de commissie informeren (DUS Weert).
Nagaan of het jaarverslag van Centrummanagement, dat in
het geheime kastje ter inzage ligt, openbaar beschikbaar kan
worden gesteld.
Indien mogelijk de parkeerinkomsten 2017, afgezet tegen die
van 2016, aan de commissie beschikbaar stellen (CDA).
Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de
volgende vragen:
De stand van zaken opknappen Leukerhof en René van
Chalonstraat (PvdA).

Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen:
Nagaan of de verlichting op het stationsplein beter kan
(PvdA).
Verkeerslichten Bassin rechtzetten en tussenberm Bassin
rechttrekken (Juist495).
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Inrichtingsplan Groenactiviteitenterrein Laar.
De presentatie kunt u zien via
https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/
Zoveel mogelijk hout uit Weert gebruiken bij de inrichting.
In meer wijken hondenravotterreinen aanleggen.
Het plaatsen van een e-laadpaal voor e-bikes bezien.
Voetbalveld eventueel omheinen met bomen.
De commissie schriftelijk informeren over de inschatting van de
kosten van het onderhoud dat ten laste van de gemeente komt.

Samenwerkingsovereenkomst Wertaboulevard.
De presentatie kunt u zien via
https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/
Wel/niet behoud mouttoren en kraan (relatie met moties raad
15 juni 2017).
Splitsen besluitvorming mouttoren en kraan.
In overleg met projectontwikkelaar bezien of groene daken in
het project ingebouwd kunnen worden.
Mogelijkheid tot incidenteel openstellen Industriekade voor
politie/brandweer/ambulance en tijdens kermis bezien.
Geen.

Sluiting bijeenkomst.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur onder
dankzegging aan de aanwezigen.

