
 

 

 

 

 

 
 

 

Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 13-06-2018 

 

 

Onderwerp 

 

Opening. 

 � De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Er is bericht van 

verhindering ontvangen van T. Winters (Weert Lokaal) en P. 

Scholten (DUS Weert). J. Heesakkers (CDA) komt later. 

 

 

Onderwerp 

 

Spreekrecht. 

 � Er is geen spreekrecht aangevraagd. 

 

 

Onderwerp 

 

Vaststellen agenda. 

 � De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

Onderwerp 

 

Kennisnemen van de aandachtspunten- en actielijst van de 

gecombineerde informatiebijeenkomst en openbare 

vergadering van de raadscommissie Ruimte d.d. 23 mei 

2018. 

Acties  � Van de aandachtspunten- en actielijst wordt kennis 

genomen. 

 

 

Onderwerp 

 

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte 

brieven. 

Acties  � Van de lijst wordt kennis genomen. 

 

 

Onderwerp 

 

Rondvraag informatieve vragen. 

 Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de volgende 

vragen: 

� De stand van zaken van de plannen voor een fietsverbinding 

tussen de wijk Laarveld en het stadscentrum (SP). 

� Of de Oud Hushoverweg onderdeel is van de fietsroute (SP). 

 

Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de 

volgende vragen: 

� Of het College ervan op de hoogte is dat bewoners van de 

Oude Hushoverweg sinds de realisatie van de turborotonde 

en het geluidsscherm langs de Ringbaan Noord meer 

geluidsoverlast ervaren (SP). 

� De stand van zaken betreffende de parkeerproblemen bij het 

WOZOCO in Hushoven (DUS Weert). 

 



 

 

 

Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezegging: 

� De raad schriftelijk informeren of er inderdaad te weinig 

vuilnisbakken voor hondenpoep in Weert staan, zoals in de 

aan de raad gerichte brief van 9 mei 2018 wordt gesteld 

(DUS Weert). 

 

Wethouder Van Eijk doet de volgende toezegging: 

� De vraag of het bouwplan aan de Smeetspassage kan worden 

ingepakt om stofoverlast voor de omgeving te voorkomen 

wordt doorgezet naar de aannemer; de raad wordt 

geïnformeerd (DUS Weert). 

 

 

Onderwerp 

 

Inrichtingsplan Centrale Zandwinning Weert. 

De presentatie kunt u zien via 

https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/ 

Aandachtspunten � Stratificatie (watertemperatuur in verschillende diepten plas) in 

relatie tot veiligheid zwemwater en duurzaamheid plas. 

� Parkeercapaciteit bij grote drukte. 

� Vraat aan jonge boompjes. 

Acties 

(toezeggingen) 

� Geen. 

 

 

Onderwerp 

 

Eerste resultaten woningmarktonderzoek.  

De presentatie kunt u zien via 

https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/ 

Aandachtspunten � Geen. 

Acties 

(toezeggingen)  

� Geen. 

 

 

Onderwerp 

 

Sluiting bijeenkomst. 

 � De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur onder 

dankzegging aan de aanwezigen. 

 

 


