
2-11-2016 WaterputMarK

4204 L5-6-2O17 Wielersport

6205 75-1t-2O17 Verbeteringfietsverbindingen

Draagt het co{ege op:
- Onmiddellijk te beginnen met het conserveren
van de waterput zodat bij de uiteirulelijke
uitvoering er niet meer gebroken hoeft te
worden in de bestratirg van de markt;
- In samenspraak met tlet Pact van de
Binnenstad te bezien op welke manier deze put
in de histor¡sóe route kan worden opgenornen
en zichtbaar wordt gemaakÇ
- De uitkornst hiervan aan de raad voor te
leggen.

Draagt het college op om:
- bj de begrotirg 2018 ab prioriteit op te
nemen \itbreiding recreatiemogelijlôeden
widersporf'en daarvoor een bedrag te ramen;
- in overleg te treden met de eigenaar ræn de
stortplaats over openstelling voor
mountainbiken.

Draagt het college op:
r Een inventarisatie te rnaken van de
knelpunten in de bætaande fietsstructuen
tussen de wifien, kerkdorpen en
recreatiegetieden enerzijds en het centrum van
Weert andezi!1s.
. Met een plan van aanpak te komen hoe deze
knelpunten verbeterd en aangepast kunrren
worden.
r In dit plan een prioriter¡ng aan te brengen
zodat de gemeenteraad een keuze kan nnken
welk knelpunt het eerste voor aanpass¡ng in
aanmerking komL

Gabriëls G. OCSW

Geelen T. R&E

Onderzoek naar mogelijkheden om
waterput op te nemen in de
historische route en deze'zichtbaar'
te maken wordt voor 13 augustus
betændeld in het college en op 25
september in de gemeenteraad

De provincie heeft mondeling
medegedeeld dat stortplaats komende
5-6 jaar niet over gaat naar provincie
en Þij Attero blijft. Openstelling
stortplaats voor ATB vooralsnog niet
mogelijk.

Onlangs is gestart rnet het opstellen
van het Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoersplan (GWP). Het verbeteren
va n fietsverbindingen za I onderdeel
worden van het GWP.

t
Heuvel v.d. M. R&E



L6762 30-5-2018 Intensleveveehouderij

17003 26-9-2018 OversteekHushoven-Laarveld

Roept het college op om:
1. Beleid te ontwikkelen dat voorz¡et in de juiste
juridische kaders om een toename van
veehouderij die de volksgezondheid bedreigt
dichtbij woongebieden tegen te houden.
2. Beleid te ontwikkelen om langdurig
ongebruiKe bestemm¡ngen/vergunningen bij
leegstaande stallen in het buitengebied weg te
halen.
3. Voor de ontwikkeling van dit beleid personele
capaciteit mee te nemen in de tweede
bestuursrapportaç.
4. Blnnen een jaar (uiterlijk tweede kwartaal
2019) de raad hierover te informeren en/ of
een voorstel voor te leggen.

Draagt het college op:
1. Met de omwonenden opnieuw in gesprek te
gaan over de oversteek bij de turborotonde en
zoveel mogelijk met hun wensen rekening te
houden bij het maken van het definitief
ontwerp, zodat de oversteek veiliger wordÇ
2. Zorg te dragen voor een veilige oversteek
voor zowel fietsers als voetgangers bij de
oversteek op de Wiekendreef binnen redelijke
termijn;
3. De fietsbrug als vetgedrukte prioriteit op te
nemen in de begroting 2019, waarna de raad
een gedetailleerd voorstel krijgt over het
ontwerp, waarbij gesteefd wordt naar een zo
laag mogelijk hellingspercentagg zodat deze
gebrui ksvriendeli jk is;
4. De e¡<acte locatie van de fietsbrug verder uit
te werken, zodat deze op de meest efficiëntie
plaats komt te liggen voor fietsers en
voetgangers in het hele plangebied Laarveld;
waarbij tevens aansluiting gezocht wordt met
de voonleningen op Molenakker;

Gabriëls G. R&E

Eijk van W. R&E

Aan de raad wordt op 5 juni 2019 een
(nieuw) voorbereidingsbesluit
geitenhouderijen voorgelegd.
Landbouwvisie gereed vierde kwartaal
2019.

In Q2 wordt de voorkeursvariant voor
de oversteek Hushovenveg door B&W
vastgesteld. Daarna worden de
oversteken Hushoverweg en
Wiekendreef voorþereid voor
uitvoering. De brug wordt in één
voorstel (locat¡e én vormgeving) aan
de raad voorgelegd.



L7OI2 26-9-2018 Openbaartoiletbeleid

t793O 7-tt-zOLB Bermen en biodlversíteit

L7932 7-LL-2OIA Vaste dag veegwagens

t7934 7-LL-?OLA Dierenwelzijn

Draagt het college op:
1. De mogelijkheden te onderzoeken:
¡ om in de binnenstad elke 5@ meter een
opengesteld toilet te realiseren, zodat binnen
vijf minuten een toilet bereikt kan worden
Indien de nood hoog is en daarbij het paniek-
gevoel voorkomen kan worden bij patiënten
van buikzieKen en incontinentieproblemen;
o of in eerste instant¡e alle toiletten van het
maatschappelijk vastgoed van de gemeente
Weert ter beschikking kunnen worden gesteld;
. En van daaruit dit beleid aan te vullen met
bereidwillige ondernemers om te kunnen
streven naar de 500m;
. om alle opengestelde toiletten zichtbaar te
maken met stickers op de deuren en in de
landelijke HogeNood-app (in de vorm van een
plattegrond voor de eigen gerneente). Hierdoor
zullen mensen met buikzieke en
incontinent¡eproblemen gestimuleerd om eerder
naar de stad te gaan omdat ze weten waar ze
naar het toilet kunnen;
2. De financiële gevolgen en risico's van
bovenstaande in kaart te brengen en hiervoor
een voorstel met dekkingwoorstel aan de raad
voor te leggen in januari 2019.

Draagt het college op:
In het eerste kwartaal van 2019 de raad te
informeren over de voortgang van de
beleidsregel restsFoken en de uitgevoerde
inventarisatie over de onrechtmatig in gebruik
genomen gronden.

Draagt het college op:
De dienstverlening te verbeteren waar het gaat
om de frequentie en de pfanning van de
veegwagens en de raad hierover te informeren.

Draagrt het college op om:
.DierenwelÍjn in 2019 op te nemen in de nog
te schrijven þeleidsnota biodiversite¡t,
.Dierenwelzijn als onderwerp mee te nemen in
nog te schrijven beleidsnotab als deze
raakvlakken hebben met dierenwelzijn.

Geelen T R&E

Eijk van W. R&E

Heuvel v.d. M. OG

Gabriëls G. R&E

o RIB komt 4 juni in b&w, raad wordt
daarna geînformeerd via digitale
leeszaal.

In afrondende fase. Rond het
zomerreces wordt besluítvorming
verwacht.

De raad wordt hierover uiterlijk 2e
kwartaal 2019 geinformeerd via RIB

Biodiversiteitsnota wordt op korte
termün opgestart. Dierenwelzijn
wordt hierin meegenomen.



t7936 7-11-2OL8 Energie- en warmte-transitie

L7944 7-tt-2018 Gasloos bouwen

28348 6-2-2OL9 Woningbouwstadsbruglocatie

28453 13-3-2019 Houten sociale huurwoningen
Sportstraat Leuken

28485 t7-4-2O19 Makelpunt Weert

Draagt het College op:
. Om in het belang van het realiseren van onze
ambitie op de thema's "duurzaamheid"
"biodiversiteit" en "klimaawerandering" in kaart
te brengen hoe het zit met de e¡gendomsposit¡e
van strateg¡sche gronden/gebieden.

Draagt het college op om:
Te overwegen om toch een gasleidingnetwerk
compleet met (loze) aansluitingen ¡n won¡ngen
aan te leggen bij nieuwbouwprojecten zoals het
plan Laarveld fase 3 en 4.

Draagt het College op:
o De functionele, arch¡tecton¡sche en
planologische mogelijkheden te onderzoeken
voor woningbouw op de Stadsbruglocatie en de
raad hierover te informeren.

Aanvullend op de realisatie van de 16 sociale
huurwoningen een stedenbouwkund¡g plan te
maken voor de voormalige parkeerplaats en de
directe omgeving en de raad een voorstel voor
de ontwikkeling van dit geb¡ed ter
besluitvorm¡ng voorleggen.

Motie vreemd aan de orde van de dag:
Makelpunt Weert. Draagt het college op:
1. De mogelijkheden te ondezoeken:
. Om de maatschappelijke ruimten digitaal
inzichtelijk te maken, waardoor
laagdrempelige initiatieven gelijk een beeld
krijgen wat ze kunnen huren en waar,
zodat maatschappelijke vraag en aanbod
dichterb¡j elkaar gebracht worden;
. Indien er behoefte aan blUkt te zijn, dit
makelpunt uit te breiden met ruimten van het
aanbod van andere maatschappelijke
organisaties ¡n Weert, zodat initiatiefnemers
gelijk in contact kunnen komen met
desbetreffende organisaties;
. Het makelpunt zo efficiënt mogelijk in te
vullen, zodat vraag en aanbod elkaar zelf
v¡nden;
2. De financiële gevolgen en risico's van
bovenstaande in kaart te brengen.

Het verbeteren van de (fiets)oversteek St.
Luciastraat - Ringbaan Noord op te nemen in
de nota'Inventarisatie Knelpunten
R¡ngbanenstelsel 2017'.

Gabriëls G. R&E

Eijk van W. R&E

Eijk van W. R&E

Eijk van W. R&E

Eijk van W. R&E

Omdat het klimaatakkoord nog steeds
niet is vastgesteld, verschuift ook de
real¡sat¡e van de Regionale Energie
Strategie. De kaaften worden
grotendeels ook in reglonaal verband
ontwikkeld. De verwachting is dat
deze uiterlijk Q2 2O2O gereed z¡jn.
De planvorm¡ng voor de ontwikkeling
van fase 3 ls gestart. Onderdeel van
de planvorming betreft overleg met
de netbeheerder over de aanleg van
nutsvoorzien¡ngen. Daarbij wordt dit
aspect meegenomen,
Dit wordt meegenomen in de
visieontwikkeli ng voor Beekpoort-
Noord.

3 varianten van stedenbouwkundige
v¡sie z¡jn besproken met
omwonenden. Een var¡ant wordt
verder u itgewerkt, bodemonderzoek
loopt, grex moet nog opgesteld
worden.
Momenteel wordt geinventa riseerd
hoe andere gemeenten een
makelpunt hebben ingericht.
Daarnaast wordt intern alle informatie
verzameld over aanbieders van
ru¡mten voor maatschappelijke
doeleinden.

38557 29-5-2019 Oversteekplaats Sint Luciastraat Heuvel v.d. M. OG



38559 29-5-2019 Laadpalen elektrisch vervoer

38561 29-5-2019 Laadpalen(locatie
oplaad pu nten promoten)

38563 29-5-2019 OpwaarderenPDV-locatie
Moesdijk

38565 29-5-2019 Stadspolen Stadspark en
Stationsstraat

38567 29-5-2019 Vergroenenbalkons

38569 29-5-2019 Uitrijkaarten voorvrijwilligers

Toezeggingen Ruimte &. Economie

5655 LL-LO-2OL7 Afrastering tegen wild

16387 24-t-20r8 Noordelijk gedeelte
Werthaboulevard

Voor de begroting 2020 met een onderbouwd
voorstel te komen voor de plaatsing van
laadpalen en de kosten hiervan ten behoeve
van het eigen wagenpark,

Meer bekendheid te geven aan de locatie van
oplaadpunten voor zowel fietsen als auto's in
Weeft en deze actief te promoten op onze
eigen website.

Het opwaarderen van de PDvlocatie Moesdijk
niet in 2 jaren te realiseren, maar dit in 1 keer
en gelijktijdig uit te voeren na de oprichting van
de BIZ.

' In de begroting 2020 een onderzoek op te
nemen voor de herinrichting van de omgeving
rond het Stadspark-Kasteelsingel en de
her¡nrichting en vergroening van de
Stat¡onsstraat- Langpoort;
' Te onderzoeken of en hoe een vergroening
van het Collegeplein mogelijk is en de raad
hiervoor een plan te presenteren op een nader
te bepalen tijdstip.

Met een voorstel te komen waarin er ook voor
inwoners met een balkon vergroening van hun
omgeving mogelijk wordt gemaakt

1. Een regeling op te stellen waarbij
bovengenoemde vrijwilligers een vrije u¡tr¡jkaaft
ter beschikking wordt gesteld voor de garage
van het stadhuis;
2. Bij de begrotingsbehandeling van 2020
hiervoor in de begroting financiële ruimte voor
te maken.

Met de provincie bespreken of er langs de
Kempenweg een afrastering tegen wild kan
worden geplaatst en de commissie hierover
schriftelijk informeren.

Met betrekking tot de invulling van het
noordelijke gedeelte van het project
Wefthaboulevard zal de raad geihformeerd
worden in een ¡nformatiebijeenkomst.

Gabriëls G. R&E

Gabriëls G. R&E

Eijk van W. R&E

Heuvel v.d. M. OG

Gabriëls G

Eijk van W,

Gabriëls G. R&E

Eijk van W. R&E

OG

OG

Dit wordt meegenomen in de
begroting.

Dit is ingebracht in het overleg m,b.t.
de samenwerking de Kempen. Nog
geen uitsluitsel ontvangen.

Nu het China-hotel geen doorgang
vindt, wordt dit gedeelte betrokken bij
de visie voor Beekpoort-Noord, om zo
de haalbaarheid te onderzoeken. De
raad wordt geïnformeerd over de
aanpak. Wordt 2e kwartaal 2019
opgepakt.



t79L2 24-10-2018 Moties bermen buitengebied

t799L 7-tL-aOtB Integraal groenbeleidsplan

28L22 19-12-2018 ConcerFzaaltje Muntcomplex

28t24 t9-12-2OLB Gehandicaptenparkeerplaats

28t26 19-12-2018 Groen rondom Cwartier

28309 23-L-2O19 Opgevraagdeantwoordbrieven

28445 27-2-2Ùtg Opgevraagdeantwoordbrieven

28455 27-2-2Ot9 Opgevraagdeantwoordbrieven

28456 27-2-2OL9 Opgevraagdeantwoordbrieven

28457 27-2-2OL9 Opgevraagdeantwoordbrieven

Het anwvoord op de vraag Wat ¡s de status van
de gewenste aangegeven activiteiten in de
raadwergadering op 7 november 2012
aanvaarde moties VI.M.I en VLM.7, beide
betrekking hebbende op de bermen in het
bu¡tengeb¡ed wordt schriftelijk aan de
commissie beschikbaar gesteld.

De raad wordt betrokken bij het eventueel
opstellen van het integraal groenbeleidsplan
(aandacht hebben voor de verbetering van de
kwaliteit van het openbaar groen).

Het college gaat in gesprek met de
initiatiefnemer(s) voordat de
inschrijvingsprocedure van start gaat en
informeert de raad daarover.

Nagegaan wordt of op het Kasteelplein voorz¡en
kan worden in een gehandicaptenparkeerplaats,

Met Cwart¡er wordt overlegd of er groen in de
bloembakken kan en daarover wordt de raad
geinformeerd.

De commissie kijgt het antwoord op brief 513
(DJ-632684): Verzoek financiële steun in
aanschaf nieuwe klimaat behandelkast met
koelsysteem.

De commissie krijgt het antwoord op brief 26
(DJ-671518): Klacht snoeien en kappen van
bomen

De commissie krugt het antwoord op brief 22
(DJ-665312): Herz¡en beslissing bomenkap
Baetenhof Tungelroy.

De commissie krijgt het antwoord op brief 23
(DJ-666192): Bezwaar aanbrengen veeroosters
op locat¡es Kettingdijk, Pruiskes;weg, en
Leukerweg.

De commissie krijgt het antwoord op brief 25
(Dl-496982): U@ate dossier Graafschap
Hornelaan 1154.

Het antwoord op de brief 47 (ÐJ-684672 -
Hondenbelasting en honden-uitlaatterreinen)
wordt aan de raad beschikbaar gesteld.

Eijk van W. R&E

Heuvel v.d. M. R&E

Eijk van W. R&E

Heuvel v.d. M. OG

Heuvel v.d. M. OG

Geelen T ocsw

Heuvel v.d. M. OG

Eijk van W. OG

Gabriëls G. R&E

E¡jk van W. VTH

o

BesluiWorming omtrent legalisering
van onrechtmatig gebruik van
gronden in eigendom van de
gemeente wordt voorbereid.

De raad wordt geïnformeerd via een
RIB.

Dit wordt 2e helft 2019 opgepakt.

Dit wordt meegenomen in de
herinrichting van de Hegstraat die in
het voorjaar zal plaatsvinden.
Overfeg met externe betrokkenen
heeft plaatsgevonden op 26 februari -
plantseizoen 2OL9 | 2O2O - uitkomsten
worden via RIB aangeboden 2e
kwartaal 2019.
Met beheerstichting heeft overleg
plaatsgevonden over het vervangen
van de behandelkast. Brief is nog niet
formeel bea ntwoord. Antwoordbrief
volgt in het 2e kwartaal 2019.
Op deze þrief wordt niet gereageerd.

De antwoordbrief is aan de commissie
beschikbaar gesteld.

M.b.t. de bezwaarschriften tegen de
omgevingsvergunning heeft een
hootzitting plaatsgevonden. Er volgt
een advies aan het college.
Brief aan comm¡ss¡e is op 6 mei 2019
verzonden.

o
I

o
28486 3-4-2OLg Opgevraagdeantwoordbrieven Heuvel v.d. M. OG In behandeling.



28487 3-4-2OL9 Opgevraagde antwoordbrieven

28488 3-4-2019 Opgevraagdeantwoordbrieven

28490 3-4-2Ot9 Opgevraagdeantwoordbrieven

38532 14-5-2019 Opgevraagdeantwoordbrieven

38533 14-5-2019 Opgevraagdeantwoordbrieven

38534 14-5-2019 Opgevraagdeantwoordbr¡even

38535 14-5-2019 Opgevraagdeantwoordbrieven

38536 14-5-2019 Opgevraagdeantwoordbrieven

38537 14-5-2019 Opgevraagdeantwoordbrieven

38538 14-5-2019 Opgevraagdeantwoordbrieven

38539 14-5-2019 Opgevraagdeantwoardbrieven

Het antwoord op de brief 63 (DJ-695179 -
Verzoek aanpassen Helmondseweg i.v.m. te
hoge snelheid door autorijders) wordt aan de
raad beschikbaar gesteld.

Het antwoord op de brief 65 (DJ-696708 -
Vezoek tot opname in Begroting Weert 2020:
Onderhoud Brevendia Stramproy) wordt aan de
raad beschikbaar gesteld.

Het antwoord op de brief 57 (DJ-692903 -
Hondenbelasting) wordt aan de raad
beschikbaar gesteld.

De commissie krijgt het antwoord op brief 71
(DJ-701700): Bezwaarschrift beschikking
omgevingsvergunn¡ng Kettingdijk en
Pruiskensweg

De commissie krijgt het antwoord op brief 78
(DJ-666192): Bezwaarschrift 6 op Besluit
aanbrengen veeroosters Kett¡ngdijlç
Pruiskensweg en Leukerweg

De commissie krijgt het antwoord op brief 90
(DJ-7 t0992lDJ-7 L0997 IDJ-7 t1002) : Zienswijze
en bezwaarschriften inzake veeroosters
klaphekjes en vangkraal

De commissie kr¡jgt het antwoord op brief 124
(ÐJ-7 t0992lDJ-7 10997 IDJ-7 t1002): Brief aan
de raad m.b.t. veeroosters

De commissie krijgt het antwoord op brief 126
(DJ-696520): Bezwaar vee roosters en
toelichting daar op

De commissie kijgt het antwoord op brief 107
(Di-718009): Formulier Melding Openbare
Ruimte referentie 20176

De commissie krijgt het antwoord op brief 115
(Dj-720515): Bezwaar tegen añ^rijzing
vervangen eikenbomen

De commissie krijgt het antwoord op brief 130
(DJ-727493): Bosbeheer en Biomassa - Een
onterechte aanname van duuzaamheid en een
zeer schadelijk duet van deze twee

Inzichtelijk maken op welke plekken de meeste
slachtoffers onder amfibieën vallen, naar
aanleiding van de toegezonden rapporten.

Heuvel v.d. M. OG

Geelen T OCSW

Eijk van W. F&C

Gabriëls G. R&E

Gabriëls G. R&E

Gabriëls G. R&E

Gabriëls G. R&E

Gabriëls G. R&E

Heuvel v,d, M. OG

Heuvel v.d. M, OG

Heuvel v.d. M.

I

o

In behandeling.

De antwoordbrief is op 10 mei 2019
aan de raad beschikbaar gesteld.

Mededeling dat petitie tegen
hondenbelasting d.d. 5 mei wordt
ingediend is voor kennisgeving
aangenomen.
M,b.t. de bezwaarschríften tegen de
omgev ¡ ngsverg u n n i ng heefr een
hoorzitting plaatsgevonden. Er volgt
een advies aan het college.
Het antwoord op br¡even 23 (zie
28456) en 78 worden in één besluit
opgenomen.

M.b.t. de bezwaarschriften tegen de
omgevi ngsverg u n n i ng heeft een
hoorzitting plaatsgevonden. Er volgt
een adv¡es aan het college.
M.b.t. de bezwaarschriften tegen de
omgev i ngsverg u n n i ng heeft een
hoorzitting plaatsgevonden. Er volgt
een advies aan het college.
M.b.t. de bezwaarschriften tegen de
omgevi ngsvergu n n ¡ ng heeft een
hoorzitting plaatsgevonden. Er volgt
een adv¡es aan het college.
Antwoord is per mail beantwoord en
aangeboden in GO. Na bezwaar op
dit antwaord is er inmiddels op 6 juni
een afspraak ingepland met de
inwoners.
Brief staat in GO

De brief wordt voor kennisgeving
aangenomen.

Dit wordt uiterlijk in het vierde
kwartaal van 2019 inzichtelijk
gemaakt.

o

o
oOG

OG2832L 23-t-2O19 Knelpuntenriolering Gabriëls G



38519

38541

28494 3-4-2Ùtg Veldweg in Stramproy De vraag van fractie CDA wordt schr¡ftelijk
beantwoord: Mag een part¡culier op de veldweg
in Stramproy ter hoogte van de grensweg
achter het Vossenven zomaar onttrekken aan
het openbaar verkeer en er camera's
ophangen?

Er wordt een informatieavond georganiseerd
over energietransitie.

Rondvraag verkeersveiligheid: Vraag van fractie
WD: Is er n.a.v. het sprekersplein in Tungelroy
inmiddels contact geweest met omwonenden
en wat de status ¡s inzake de Keenterstraaç de
oversteek van Randweg Zuid en het fietspad
richting de Maaseikerweg?

Rondvraag Eendeven: Vraag van fractie
Goubet-Duijsters: Is het college bereid om met
viwereniging St. Petrus in gesprek te gaan om
de Eendeven u¡t de pachtovereenkomst te
halen. Zo ja op welke termijn? Tp: Een zijde
van de Eendeven te laten zoals hij is
(begroeiing en riet) i.v.m. watervogels en bever
en de andere zijde van de oever eventueel te
snoeien zodat er vanaf die zijde geen blad meer
in de Eendeven kan vallen, wat de
waterkwaliteit ten goede zal komen.

Voorbere¡dingsbeslu¡t Geitenhouderijen :

Nagaan hoeveel er exact in de provinciale
verordening staat hoeveel verlaging
(definiëring) van de uitstoot moet zijn, zodat
uitbreiding mag plaatsvinden?

Heuvel v.d. M. R&E

t4-5-20L9

14-5-2019

I nformatieavond energ ietransitie

Verkeersveiligheid

Gabriëls G.

Heuvel v.d. M.

R&E

OG o

I

Er vindt nog overleg plaats met
betrokkene.

De ¡nformatieavond wordt
georganiseerd.

Met inspreker is al eerder contact
geweest inzake Keenterstraat. OG
neemt maatregelen op in
m ee rja re n pla n n i ng, u itvoe ri ng
uiterlijk juli 2020. M.b.t. oversteek
ringbaan zuid en fietspad
Maaseikenueg wordt separaat met
de inspreker contact opgenomen
Antwoord is op 28 mei aangeboden
aan de griffie.

38543 14-5-2019 Eendeven

38545 14-5-2019 Voorbereidingsbesluit
geitenhouderijen

Gabriëls G. OG

Gabriëls G. R&E


