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Concept - aandachtspunten- en actielijst extra informatiebijeenkomst d.d.  
18-02-2021 (digitaal via Pexip videovergadering) 
 
 
Onderwerp 
 

Opening. 

  De voorzitter (dhr. H. van de Loo; Weert Lokaal) heet om 
19.30 uur de deelnemers welkom. Er zijn geen berichten van 
verhindering. 

 
 
Onderwerp 
 

Vaststellen agenda. 

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
Onderwerp 
 

Kennisnemen van de aandachtspunten- en actielijst van de 
extra informatiebijeenkomst d.d. 5 januari 2021. 

  Er zijn geen opmerkingen of wijzigingen. Van de lijst wordt 
kennis genomen. 

 
 
Onderwerp 
 

Positief Gezond Weert (presentatie door mevr. M. Poell). 
De presentatie is te zien via  
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Informati
ebijeenkomst/2021/18-februari/19:31/Presentatie-
Positief-Gezond-Weert-informatiebijeenkomst-18-02-
2021.pdf  
 

Aandachtspunten  Maar 18% van de jongeren (13-16 jaar) voldoen aan 
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (60 min. bewegen per 
dag). 

 48% van de werkende volwassenen (19-65 jaar) heeft 
overgewicht. 

 Positieve gezondheid is aanvulling op sociaal en ruimtelijk 
beleid. 

 Samenwerking zoeken met interne en externe partners om 
actie op positieve gezondheid te ondernemen. 

Acties (toezeggingen)   Geen. 
  
 
Onderwerp 
 

Regionale Energie Strategie Inhoud (presentatie door dhr. 
R. Wilms (regiocoördinator RES Noord- en Midden-
Limburg) ondersteund door dhr. T. Fijlstra). 
De presentatie is te zien via  
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Informati
ebijeenkomst/2021/18-februari/19:30/Presentatie-RES-
1-0-NML-informatiebijeenkomst-18-02-2021.pdf  
 

Aandachtspunten  Capaciteit uitbreiding netwerk Enexis en Tennet nodig. 
 Ambitie in 2030 50% CO2 reductie en in 2050 95-100% CO2 

reductie. 
 In 2023 nieuwere technieken meenemen in RES 2.0. 
 Kernenergie is niet meegenomen (mogelijk als optie). 

Acties (toezeggingen)   Geen. 
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Onderwerp 
 

Stand van zaken woningbouwontwikkelingen (presentatie 
door mevr. M. Arts).  
De presentatie is te zien via  
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Informati
ebijeenkomst/2021/18-februari/19:30/Presentatie-
woningbouw-gemeente-Weert-informatiebijeenkomst-18-
02-2021.pdf  
 

Aandachtspunten  Aantal huishoudens groeit harder dan dat er woningen zijn 
gebouwd (voordeel: leegstand loopt terug). 

 Krimp inwonersaantallen gemeente Weert langzamer dan 
voorspeld. 

 Sociale huurwoningen en starterswoningen. 
Acties (toezeggingen)   Geen. 

  
 
Onderwerp 
 

Ontwerp rioolvervanging en herinrichting Moesel 1e fase 
(presentatie door dhr. T. Huijbers). 
De presentatie is te zien via  
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Informati
ebijeenkomst/2021/18-februari/19:30/Presentatie-
Aanpak-riolering-Moesel-1e-fase-informatiebijeenkomst-
18-02-2021.pdf  
 

Aandachtspunten  Infiltratiecapaciteit van de bodem in de wijk Moesel is minder 
goed, vandaar extra voorziening in de vijver van de wijk 
Graswinkel. 

 Parkeren in de straten. 
 Realisatie voortuinen (grond blijft eigendom van de 

gemeente). Maken afspraken gebruik/onderhoud door 
bewoners. 

Acties (toezeggingen)   Geen. 
 
 
Onderwerp 
 

Update coronamaatregelen. (presentatie door burgemeester 
I. Leppink, secretaris M. Meertens, en afdelingshoofden H. 
Janssen, N. Peeters, M. Andringa en G. Stroux). 
De presentatie is te zien via  
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Informati
ebijeenkomst/2021/18-februari/19:30/Presentatie-
Corona-informatiebijeenkomst-18-02-2021.pdf  
 

Aandachtspunten  Ruim 75% medewerkers kan thuiswerken, maar werkdruk is 
hoger, minder contact met collega’s en mentaal meer belast. 

 Oorzaak onbekend waarom hoge besmettingsgraad in en 
rondom de regio Weert. 

 Ondernemers waar mogelijk helpen/ondersteunen. 
Acties (toezeggingen)   Geen. 

 
 
Onderwerp 
 

Sluiting bijeenkomst. 

  De voorzitter meldt dat hij de extra informatiebijeenkomst op 
maandag d.d. 22-02-2021 uit principiële redenen niet zal 
voorzitten. Hij sluit de bijeenkomst om 22.45 uur onder 
dankzegging aan de deelnemers. 

 
 
 
 


