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Vergadering

Vergadering van Raadscommissie Ruimte en Economie
Datum: 10-09-2020 19:30 uur

Raadzaal (Audio)
. CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE &

ECONOMIE D.D. 09-09-2020 (VOORTGEZET OP 10-09-2020), 19:30 UUR, RAADZAAL STADHUIS
WEERT (ZONDER PUBLIEK) VOOR HET PUBLIEK VIA LIVE STREAM TE VOLGEN. 

 

0

* Heropening vergadering. 

De voorzitter heropent de openbare vergadering van de Raadscommissie Ruimte & Economie van 9
september 2020, voortgezet op 10 september 2020 om 19:30 uur en heet de aanwezigen en de
luisteraars thuis welkom.

Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heer P. Duisters, de heer P. Mols, de heer J.
Weekers en de heer R. van Dooren.

0

. RAADSVOORSTELLEN 0

10. Verkeersveiligheid Laarderweg en Rietstraat. 

Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

VOORSTEL 
1. In te stemmen met het realiseren van een verkeersveilige inrichting van de Laarderweg en de
Rietstraat en rioolvervanging in de Laarderweg.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 315.000,- voor het treffen van
verkeersmaatregelen op de Laarderweg en de Rietstraat en de jaarlijkse lasten van € 9.450,- ten
laste te brengen van het begrotingssaldo.
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 365.000,- voor vervanging van de
riolering in de Laarderweg en de kapitaallasten van € 7.908,- ten laste te brengen van de voorziening
riolering.

TOEZEGGINGEN
- geen.

ADVIES COMMISSIE
De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk.

4



5-10-2020 Vergadering, Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/10-september/19:30/print 2/4

11. Herinrichting en vergroening Wilhelminastraat. 

Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

VOORSTEL
1. Akkoord te gaan met het definitief ontwerp van de Wilhelminastraat.
2. Akkoord te gaan om het restant van € 250.000 in het krediet "Driesveldlaan en Stadhuisomgeving",
in te zetten voor de herinrichting van de Wilhelminastraat.

TOEZEGGINGEN
- geen.

ADVIES COMMISSIE
De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
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13. Bestemmingsplan Truyenhoekweg 7 en 11. 

Portefeuillehouders: W. van Eijk.

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan "Truyenhoekweg 7 en 11" met
planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPTruyenhoekweg7-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan "Truyenhoekweg 7 en 11" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk
plan.
3. Voor het bestemmingsplan "Truyenhoekweg 7 en 11" geen exploitatieplan vast te stellen.

TOEZEGGINGEN
- geen.

ADVIES COMMISSIE
De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
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14. Bestemmingsplan Burgemeester Smeijersweg Stramproy. 

Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg Stramproy' met planidentificatie
NL.IMRO.0988.BPBurgsmeijersweg-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg Stramproy' aan te merken als authentiek
digitaal ruimtelijk plan.
3. Voor het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg Stramproy' geen exploitatieplan vast te
stellen.

TOEZEGGINGEN
- geen.

ADVIES COMMISSIE
De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
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15. Constructie Ursulinengarage. 

Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL
Akkoord te gaan met herstelwerkzaamheden van de Ursulinengarage voor € 1.400.000,- en de
kosten ten laste van de algemene reserve te brengen.

TOEZEGGINGEN 
- Het bijbehorende inspectierapport wordt voor de raad ter inzage in de leeszaal gelegd.

ADVIES COMMISSIE
De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
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16. Evaluatie en aanpassing beleid ten aanzien van huisvesting internationale werknemers. 

Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL
Van de evaluatie van het beleid kennis te nemen en met de aanpassingen van het beleid ten aanzien
van de huisvesting van internationale werknemers in te stemmen.

TOEZEGGINGEN
- geen.

ADVIES COMMISSIE
De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk.
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. BESLOTEN DEEL VERGADERING 

De agendapunten 21 t/m 25 (het besloten deel van de vergadering) zijn behandeld in de voortzetting
van de commissievergadering R&E op 24-06-2020, tijdens een besloten gedeelte vanaf 22:43 uur.

0

16A. Beslissen om in beslotenheid te vergaderen (met gesloten deuren). 0

16B. Stand van zaken Centrale Zandwinning Weert. 

Portefeuillehouder: W. van Eijk.
Behandeltijd: 22:00 uur – 22:30 uur.

0

16C. Besluit omtrent opleggen geheimhouding. 0

17. Sluiting vergadering. 0
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Bezoekadres Wilhelminasingel 101  6001 GS Weert

Postadres Postbus 950  6000 AZ Weert

(0495) 57 50 00
gemeente@weert.nl

 ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie van
14 oktober 2020,

De commissiegriffier,                 De commissievoorzitter,

 

 

P.J.A. van Beerendonk              J.E.H.M. Stroek

 

 

0

 

tel:+31495575000
mailto:gemeente@weert.nl

