
Beste Madeleine, 
 
Voorafgaand aan de vele onderwerpen van de commissies heb ik een aantal vragen. 
Sommige wil ik alleen schriftelijk beantwoord zien worden. Andere mogen mondeling tijdens 
de commissie. 
 
Commissie Ruimte en Economie 
 
agendapunt 12: herontwikkeling Muntcomplex (mondeling of schriftelijk), 
 
Voor dit agendapunt wordt gevraagd om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 
Voorafgaand hieraan heb ik de vraag of tijdens de ontwikkeling van het Muntcomplex een 
openbaar toilet gerealiseerd wordt? Dit kan eventueel door een externe partij geëxploiteerd 
worden (zie de foto hieronder in Roermond). Als dit niet het geval is, kan er dan met 
Bouwinvest gekeken worden naar opengestelde toiletten via de huidige ondernemers, zodat 
dit aansluit op het toekomstig toiletbeleid van de gemeente Weert?  

 
 
 
Weert Lokaal, 
Martijn Smolenaers 
 
agendapunt 14: beleidslijn huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018 
 
Er wordt tijdelijke huisvesting op bedrijventerreinen voorgesteld en Centrum-Noord wordt 
hiervan uitgesloten. Wat betekent dit voor Kampershoek 2.0? 
 
Voorkeur gaat naar bedrijventerreinen. Wordt dit goed gecommuniceerd met de BIZ 
(stichtingen)? 
 



Huisvesting van arbeidsmigranten vraagt meer dan alleen goede huisvesting. Er hang een 
sociaal-maatschappelijke schaduw over dit onderwerp, en zeker na de problematiek die we 
bij de Kazerne ervaren hebben. We kunnen de scheuren in de fundering van dit onderwerp 
niet herstellen, maar wel voorkomen dat het draagvlak voor arbeidsmigranten breekt. Komt 
er een regionaal informatie- en / of adviespunt voor bewoners? Of is er dat al? Zodat er niet 
alleen administratieve informatie ingewonnen kan worden, maar ook vragen over zorg en 
welzijn gesteld kunnen worden.  
 
Dit heeft deels ook te maken met een soort bewustwordingscampagne over 
arbeidsmigranten. Is er een regionale bewustwordingscampagne over dit onderwerp? En 
gaat dit gepaard samen lopen met de ontwikkeling van de huisvesting op 
bedrijventerreinen?  
 
Weert Lokaal, 
Martijn Smolenaers  
 
 
 
 
agendapunt 16: grondprijsbrief 2019 (mondeling of schriftelijk), 
 
Moeten de gronden voor sociale woningen duurder worden dan alleen de indexering? Of 
kunnen wij als gemeenteraad hierin een keuze maken? 
 
(middelen en bestuur?) 
 
Weert Lokaal, 
Martijn Smolenaers 
 
 
De volgende vragen gaan over leegstand in de binnenstad van Weert en daar zou ik graag 
schriftelijk antwoord op willen ontvangen (dit hoeft niet voor komende raadsvergadering). 
 
Heeft de gemeente Weert een actuele leegstandskaart, waarin staat van wie het leegstand 
is en of dit permanente leegstand (aaneensluitend langer dan zes maanden) is of niet? 
 
Valt het in kaart brengen van leegstand onder de citymarketings-theorie die afgelopen 
begrotingsvergadering (begroting 2019) is aangenomen? 
 
Kunnen lokale lasten (OZB, precario, reclame belastingen) verlaagd worden en denkt u dat 
dit stimulerend kan werken voor ondernemers in Weert? 
 
Hoe zit het met de reclamevergunning in de gemeente Weert? 
 
Valt een leegstaand pand dat tijdelijke initiatieven zoals kunstbendes, denktanken en andere 
culturele activiteiten organiseert, nog steeds onder permanente leegstand? 



 
Toch even nog even doorvragen op de memo van de gestelde vraag van de SP in de 
commissie Ruimte van 15 juni 2016: 
 
Verwaarlozing van vastgoed is in mijn perspectief anders dan permanent leegstaan. Onze 
zuiderburen (België, alle drie de gewesten) hebben al jaren een heffing staan op leegstand. 
Niet alleen omdat het leeg staat, maar ook omdat dit onder verwaarlozing van vastgoed valt. 
De hele regelgeving is daar al uitgewerkt. Passen de mogelijkheden van 
leegstandsheffingen op verwaarloosd vastgoed in ons Nederlandse rechtssysteem?  
 
En is het mogelijk om, met alle data die we hebben, stappen te maken als lokale gemeente, 
om onze lokale problemen stapsgewijs op te lossen?  
(hiermee bedoel ik, stap 1: het uitzoeken en formuleren van een leegstandskaart met 
gegevens, stap 2: monitoren van die leegstand voor enkele jaren als test, stap 3: het 
uitzoeken van een doeltreffende en efficiënte manier om een leegstandsverordening, dan 
wel leegstandsregister (BE), in gang te brengen met de middelen die we hebben? 
 
Een bron die geraadpleegd kan worden: Heffingen ter bestrijding van leegstand en 
verwaarlozing. Een analyse van de drie gewesten  
 
Weert Lokaal, 
 
Martijn Smolenaers 
 
 
 
 
 
 


