
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aandachtspunten- en actielijst extra informatiebijeenkomst d.d. 11-06-2019 

 

 

Onderwerp 

 

Opening. 

 � De voorzitter (dhr. Van de Loo) heet de aanwezigen welkom.  

Er is bericht van verhindering ontvangen van mevr. F. Kadra 

(PvdA), dhr. R. van Dooren (DUS Weert), mevr. K. Duijsters 

(Goubet-Duijsters), mevr. S. Winters (Weert Lokaal) en 

wethouder G. Gabriels.  

 

 

Onderwerp 

 

Vaststellen agenda. 

 � Het agendapunt “stand van zaken initiatief Kindcentrum Kansrijk 

Weert” is een extern initiatief en vanwege het niet doorgaan 

van het Sprekersplein op de agenda van de 

informatiebijeenkomst geplaatst. 

� De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

Onderwerp 

 

Kennisnemen van de aandachtspunten- en actielijst van de 

extra informatiebijeenkomst d.d. 7 mei 2019. 

 � Van de aandachtspunten- en actielijst kan geen kennis worden 

genomen. Deze is abusievelijk niet toegevoegd.  

Hiervan wordt de volgende keer kennis van genomen. 

 

 

Onderwerp 

 

Presentatie Visie op de herinrichting van het Stadspark  

(door dhr. J. Pijs en mevr. L. Voerman namens Nohnik 

Landschapsarchitecten).  

De presentatie is (vanwege de AVG alleen voor raads- en 

commissieleden) te zien via 

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

Aandachtspunten � Voorkeur voor het stadbeeld op het voorhof te realiseren.  

Staat niet op het beeldmateriaal. 

� Sociale veiligheid, voorhof is “afgesloten” door haag, de haag 

wordt niet zo hoog en met duidelijke “doorkijk” plaatsen. 

� Voldoende verlichting in het park. 

� Op het voorhof komen weinig historische gebouwen terug, bv. 

koffiehuisje naast de poort (pagina 24).  

� Kiosken maken waar geleefd mag worden. 

� Fietsenstalling nodig i.v.m. aan te sluiten fietsroutes. 

� Grootschalige evenementen kunnen niet meer in het stadspark 

plaatsvinden, daar zijn andere locaties voor, zoals de Nieuwe 

Markt. 

� Toegankelijkheid eigenaar kasteel, rolstoelers en bejaarden. 

� Gebied wordt leeggemaakt, kans om archeologisch alles in 

kaart te brengen. Cofinanciering mogelijk vanuit de provincie. 



 

 

� Gefaseerd archeologisch onderzoek laten plaatsvinden. 

� Brug vanuit het voorhof naar het kasteel speels meenemen. 

Acties 

(toezeggingen)  

� Geen. 

 

 

Onderwerp 

 

Presentatie Combinatiefuncties 2019-2023 (door mevr. M. 

Poell) 

De presentatie is (vanwege de AVG alleen voor raads- en 

commissieleden) te zien via 

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

Aandachtspunten � Gemeentelijke bijdrage is inclusief de rijksbijdrage. 

� Technische vragen gesteld aan mevr. M. Poell. Overige vragen 

a.u.b. op schrift of mail richting portefeuillehouder Gabriels 

sturen (vanwege afwezigheid). 

� Bijdrage in 2020 zijn meegenomen in de kadernota. Bedrag 

wordt per jaar minder, komt doordat de RTC’s dan niet meer 

vanuit de gemeente worden betaald. 

� Stuk combinatiefuncties uit 2009 waarin de eerste kaders zijn 

vastgesteld wordt bij de stukken gevoegd. 

Acties 

(toezeggingen)  

� Geen.  

 

 

Onderwerp 

 

Presentatie stand van zaken initiatief kindcentrum kansrijk 

Weert (door mevr. Deckers en mevr. Nieuwenhuis).  

De presentatie is (vanwege de AVG alleen voor raads- en 

commissieleden) te zien via 

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

Aandachtspunten � Meerderweert neemt niet hierin deel vanwege te hoog 

financiële risico. 

� Minimaal aantal leerlingen nodig voor BRIN nummer? Nee Nog 

niet aangevraagd i.v.m. nieuwe regelgeving welke ruimer is. 

� Er is geen Businessplan.  

� Provincie heeft geld maar is vaak met 50 % cofinanciering. Er 

zijn geen eigen financiële middelen, daarom proberen ze aan te 

sluiten bij bestaand schoolbestuur. 

� Aantal leerlingen maken ze zich geen zorgen over. Rustig laten 

groeien (klas per jaar). 

Acties 

(toezeggingen)  

� Geen. 

 

 

Onderwerp 

 

Sluiting bijeenkomst. 

 � De voorzitter sluit de vergadering om 21.43 uur onder 

dankzegging aan de aanwezigen. 

 


