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Wat is het doel/de aanleiding van de presentatie (probleem-opgave-uitdaging-kans?) Dit 

dient ook in de presentatie te worden opgenomen. 

 

� Op 1 oktober 2015 is een realisatieovereenkomst gesloten met de Centrale Zandwinning 

Weert (CZW). In deze overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over de 

inrichting van het plangebied na afronding van de ontgrondingsactiviteiten. Deze inrichting 

moet worden uitgewerkt in een "inrichtingsplan fase 2" en aan het college van 

burgemeester en wethouders worden voorgelegd, nadat de raad zijn wensen en 

bedenkingen kenbaar heeft gemaakt. 

 

In 2015 is een aanvang gemaakt met de uitwerking van het inrichtingsplan in overleg met 

een klankbordgroep. Op 1 mei 2018 was de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep.  

 

Het plan geeft de beoogde inrichting aan van het gebied gelegen tussen de Lozerweg, 

Herenvennenweg, Voorhoeveweg en Tungelroysebeek, conform de  gemeentelijke 

gebiedsvisie Kempen Broek-IJzeren Man en de gemeentelijke Structuurvisie Weert 2025. 

Het inrichtingsplan is uitgewerkt volgens de voorwaarden zoals opgenomen in de tussen 
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Toelichting  

Dit formulier biedt informatie aan de agendacommissie om te kunnen besluiten over 

agendering van het onderwerp. Na de vergadering van de agendacommissie (in de week voor 
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• Onderwerpen worden niet geagendeerd wanneer in dezelfde cyclus een raadsvoorstel 
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• De informatiebijeenkomsten vinden plaats in de raadszaal. 
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de gemeente en CZW gesloten realisatieovereenkomst. Het plan behelst onder andere de 

aanleg van een dagstrand, een duikplas en natuurontwikkeling.  

 

Doel van de presentatie is het geven van informatie over het opgestelde inrichtingsplan.  

 

B&W-besluiten, raadsbesluiten, aangenomen moties of toezeggingen? Zo ja: 

x Onderwerp en datum van het B&W-besluit: op 13 oktober 2015 heeft het college 

ingestemd met de realisatieovereenkomst. 

x Onderwerp en datum van het raadsbesluit: op 1 oktober 2015 is de 

realisatieovereenkomst voor het maken van wensen en bedenkingen voorgelegd aan 

de raad.  

0 Onderwerp en datum van de motie: 

0 Onderwerp en datum van de toezegging: 

�  

 
 

Volgt er nog een informatiebrief, B&W- en/of raadsvoorstel of een volgende 

toelichting in een informatiebijeenkomst? Zo ja de planning hiervan aangeven. 

Wat is de planning van andere acties (bijvoorbeeld start van de uitvoering, 

voorlichtingsbijeenkomsten voor burgers)? 

 

� Er volgt een raadsvoorstel voor behandeling van het inrichtingsplan in de raad 

van 26 september 2018. De aanleg van bos- en natuurcompensatie is in gang 

gezet alsmede de aanleg van het dagstrand. De realisatie van de overige 

onderdelen van het inrichtingsplan zal plaatsvinden volgens de in de 

overeenkomst opgenomen planning.   

 

Zijn er schriftelijke stukken (of andere relevante informatie) over het onderwerp 

welke voorafgaand aan de informatiebijeenkomst beschikbaar kunnen worden 

gesteld? 

 

�  

IS ER EEN RELATIE MET EERDERE BESLUITVORMING? 
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