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CONCEPT-ADVIESLIJST NIET-OPENBARE VERGADERING RAADSCOMMISSIE RUIMTE 
& ECONOMIE D.D. 24 FEBRUARI 2021, AANVANG 19.00 UUR, DIGITAAL VIA PEXIP. 
 
  

 
AANWEZIGEN 
 
Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA) 
Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk 
 
Aanwezig de leden:  
P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), 
M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS 
Weert), P.J.D. Duisters (Fractie Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van 
Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), 
E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert 
Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), 
G.D. Knoop (D66), F.M.W.M. Kurvers (VVD), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. 
Lambers (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS 
Weert), M. Marzouk (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), L.A.W. Steinbach 
(D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), J. Weekers (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. 
Wiezer (VVD) en S.A.M. Winters (Weert Lokaal). 
 
Afwezig de leden:  
H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), C.G.E. 
Grijmans (CDA), J. Heesakkers (CDA), F. Kadra (PvdA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert 
Lokaal), H. Stals (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert 
Lokaal) en F. Yücel (Weert Lokaal).  
 
 
Aanwezig de portefeuillehouders:  
W.P.J. van Eijk (VVD) en M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal).  
 
Ambtelijke ondersteuning:  
P. Verhappen, D Franssen en R. van den Waardenberg. 
 
 

BESLOTEN VERGADERING 
 
 

1. Opening. 
 
De voorzitter opent om 19:00 uur de besloten vergadering van de raadscommissie Ruimte 
& Economie. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.  
 

2. Beslissen om in beslotenheid te vergaderen (met gesloten deuren). 
 
Daar het College verzocht heeft om een besloten deel van de vergadering oordeelt de 
voorzitter dat het nodig is om de deuren te sluiten op grond van artikel 23 en82 van de 
Gemeentewet. De commissie beslist vervolgens of er met gesloten deuren vergaderd moet 
worden. De portefeuillehouder onderbouwt kort wat het onderwerp is en waarom dit in 
beslotenheid dient plaats te vinden, zodat de commissie een goede afweging kan maken. 
De aanwezige commissieleden beslissen volgens artikelen 23 en82 van de Gemeentewet 
dat er met gesloten deuren zal worden vergaderd. 
De agendapunten 3 tot en met 5 worden vervolgens in beslotenheid 
behandeld. 

 
3. Vaststellen advieslijst van de besloten vergadering van de raadscommissie  

Ruimte & Economie d.d. 24-06-2020 (ligt ter inzage in het geheime kastje). 
 
Er zijn geen wijzigingsverzoeken ontvangen. De advieslijst word ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Ontsluiting Laarveld.  

 
De voorzitter vermeld dat er vandaag nog een raadsinformatiebrief over ontsluiting Laarveld 
is toegevoegd aan de stukken. 
De heren P. Verhappen, D Franssen en R. van den Waardenberg geven een presentatie over 
de ontsluiting Laarveld en verkeersmaatregelen Rietstraat en Laarderweg. 
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Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat voor Laar een extra ontsluiting niet noodzakelijk is. 
Verkeersintensiteiten op Rietstraat en Laarderweg betreffen voor groot gedeelte sluipverkeer. 
Dit zal op korte termijn deels worden opgelost en op langere termijn door realisatie van fase 
3 en 4 Laarveld worden opgelost.  
Er worden geen toezeggingen gedaan. 
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 

 
5. Besluit omtrent opleggen geheimhouding. 

 
Op grond van artikel 86 lid 1 van de Gemeentewet besluit de commissie tot het opleggen 
van geheimhouding met eindtermijn van 3 maart 2021 op grond van de belangen genoemd 
in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur m.b.t. het in deze vergadering met 
gesloten deuren behandelde (het gesproken woord) met uitzondering van agendapunt 3 
(vastgestelde advieslijst van de besloten vergadering van de raadscommissie R&E d.d. 24 
juni 2020) en de gegeven presentatie bij agendapunt 4 (ontsluiting Laarveld). 
 
Op grond van artikel 86 lid 1 van de Gemeentewet besluit de commissie tot het opleggen 
van geheimhouding zonder eindtermijn op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van 
de Wet Openbaarheid van Bestuur m.b.t. agendapunt 3 (vastgestelde advieslijst van de 
besloten vergadering van de raadscommissie R&E d.d. 24 juni 2020) en de gegeven 
presentatie bij agendapunt 4 (ontsluiting Laarveld).  
Voor agendapunt 3 en de gegeven presentatie bij agendapunt 4 zijn de betreffende 
belangen genoemd in artikel 10 lid 2 sub b, e, f en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur.  
Deze geheimhouding geldt totdat de commissie haar opheft. 

 
6. Sluiting vergadering. 

 
De voorzitter sluit de besloten vergadering om 19:40 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare commissievergadering Ruimte & Economie van 19 mei 
2021, 
 
De commissiegriffier,  De commissievoorzitter, 
 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten  J.E.H.M. Stroek 


