
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst BV-IW  

d.d. 6 februari 2018 
 

Onderwerp 1. Opening. 

 Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Kadra en 

de heren Heijmans, Küsters, Verheggen, Vossen en Yücel. 

. 

Onderwerp 2. Spreekrecht. 

 Er is geen verzoek om spreekrecht ingekomen. 

 

Onderwerp 3. Vaststellen agenda. 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Onderwerp 

 

4. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst 

informatiebijeenkomst d.d. 09-01-2018. 

Aandachtspunten Van de lijst wordt kennis genomen. 

Acties  Geen. 

 

Onderwerp 

 

5. Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte 

brieven. 

Aandachtspunten Geen. 

Acties  Mevrouw Duijsters vraagt om een afschrift van het antwoord op de 

aan de raad gerichte brieven: 

16- DJ 35523 (Seniorenbeleid) 

23- DJ 36503 (Betalen parkeerkosten)  

31- DJ 37906 (Zienswijze Kampershoek Noord-

handhavingsverzoek) 

32- DJ 38038 (Bezwaar reactie ingebrekestelling) 

 

Onderwerp 6. Rondvraag. 

Aandachtspunten -De vraag over het seniorenbeleid wordt ter vergadering door 

wethouder Sterk beantwoord. 

-De vraag over wie de uitzending van het item B&Weert op MLA 

betaald wordt ter vergadering door wethouder Van den Heuvel 

beantwoord.  

-De vraag over de parkeerdruk op de Louis Regoutstraat wordt ter 

vergadering door wethouder Van den Heuvel beantwoord.  

Acties  De vraag over de verschillen tussen Wilhelmina ’08 en de 

denksportclub wat betreft de grenzen van paracommercie wordt 

schriftelijk beantwoord. 

 

Onderwerp 7. Opvang asielzoekers van Hornekazerne. 

Aandachtspunten Geen. 

Acties  Geen. 

 

Onderwerp 8. Protocol processtappen bestuurlijke integriteit. 

Aandachtspunten Geen. 

Acties  -De rol van de raad bij het protocol bestuurlijke integriteit wordt 

nog beschreven. 

-De vraag door welke instantie een eventueel beroep wordt 

behandeld als een raadslid wordt geschorst of indien het 

lidmaatschap vervallen is verklaard wordt schriftelijk beantwoord. 

 

Onderwerp 9. Website speelruimteplan. 



 

 

Aandachtspunten -Naast het toepassen van modellen en richtlijnen die er voor 

speelruimten zijn wordt zeker ook naar de behoefte van de 

inwoners in de omgeving gekeken. 

-Naast communicatie via de website zal ook communicatie 

plaatsvinden via persoonlijke gesprekken. 

Acties  Geen. 

 

Onderwerp 10. Van Horne jaar 2018. 

Aandachtspunten Geen. 

Acties Geen. 

 

Onderwerp 11. Stadsdeelvisie Weert-Midden. 

Aandachtspunten Geen. 

Acties Geen. 

 

Onderwerp 12. Sluiting bijeenkomst. 

 De voorzitter sluit de bijeenkomst om 22.00 uur. 

 


