
 

 

 

 

 

 
 

 

Aandachtspunten- en actielijst extra informatiebijeenkomst d.d. 02-10-2018 

 

 

Onderwerp 

 

Opening. 

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

verhindering ontvangen van J. Wiezer (VVD) en P. Scholten 

(DUS Weert). 

 

 

Onderwerp 

 

Vaststellen agenda. 

 � De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

Onderwerp 

 

Kennisnemen van de aandachtspunten- en actielijsten van 

de informatiebijeenkomsten van de raadscommissie BV-IW 

d.d. 12 juni 2018 en de raadscommissie Ruimte d.d. 13 

juni 2018. 

Acties  � Van de aandachtspunten- en actielijsten wordt kennis 

genomen. 

 

 

Onderwerp 

 

Herontwikkeling Muntcomplex. 

De presentatie kunt u zien via 

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

Aandachtspunten � De commissie is positief over het plan, dat een mooie 

uitstraling aan het complex geeft. 

Acties 

(toezeggingen) 

� Geen. 

 

 

Onderwerp 

 

Programma stedelijke ontwikkeling binnenstad-plan van 

aanpak singelvisie.  

De presentatie kunt u zien via 

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

Aandachtspunten � Verkeer en parkeren op de singels. 

� Bevoorrading winkels met kleine vrachtwagens bezien. 

� Bij aanbrengen groen rekening houden met de kermis. 

� Mogelijkheden voor groen en zonnepanelen op daken 

meenemen. 

Acties 

(toezeggingen)  

� Er wordt een werksessie met de raad georganiseerd waarin de 

uitgangspunten voor de singelvisie worden bepaald. Na 

uitwerking van deze uitgangspunten door enkele bureaus 

worden deze in een klankbordgroep van de raad besproken en 

vervolgens aan de raad voorgelegd.  

 

 

 

 



 

 

Onderwerp 

 

Prioriteringsvoorstel knelpunten riolering.  

De presentatie kunt u zien via 

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

Aandachtspunten � Afkoppelen hemelwater stimuleren; onderzoeken of 

stimuleringsregeling vergemakkelijkt kan worden en of 

afkoppelen verplicht kan worden gesteld. 

� Dekking rioleringsmaatregelen Boshoven. 

Acties 

(toezeggingen)  

� Agenderen prioriteitenlijst GRP/BRP wordt besproken in de 

agendacommissie. 

 

 

Onderwerp 

 

Beleid buitengebied en ontwikkelingen.  

De presentatie kunt u zien via 

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

Aandachtspunten � Gevolgen van het beëindigen van agrarische bedrijven voor het 

landschap en de voedselproductie. 

� Asbestsanering bij vrijkomende stallen. 

Acties 

(toezeggingen)  

� Geen. 

 

 

Onderwerp 

 

Kennismaking met de functionaris gegevensbescherming- 

toelichting op de AVG.  

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 22.45 uur onder 

dankzegging aan de aanwezigen. 

 

 


