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Wolfs, Madeleine (M)

Van: Leon heuvelmans <L.Heuvelmans@hotmail.com>
Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 11:34
Aan: Griffie
CC: schoenmaker.bas@gmail.com; Ad van Mierlo
Onderwerp: Vragen PvdA over de agendapunten 13 t/m 15 en 16 t/m 18 van de commissie 

Ruimte en Economie van 30 juni 2021.
Bijlagen: friezenstraat.jpg; leuken friezenstraat.jpg; schetsen-prinicipeverzoek.pdf

Vragen PvdA over de agendapunten 13 t/m 15 en 16 t/m 18 van de commissie Ruimte en Economie van 30 
juni 2021. 

 

Geacht college.  

 

Bij de agendapunten 13 t/m 15 en 16 t/m 18 worden diverse bestemmingsplannen ter goedkeuring aan de 
raad voorgelegd. Daarbij gaat het ook over de invulling van locaties die maatschappelijk een groter belang 
hebben. Bijvoorbeeld de ombouw van de Boostenzalen tot woonruimte en tentoonstellingsruimte 
(agendapunt 13). Het bestemmingsplan Friezenstraat waarbij het oude winkelcentrum van Leuken een 
andere invulling krijgt (agendapunt 15). Het bestemmingsplan Walestraat Stramproy (agendapunt 17) en het 
bestemmingsplan Kruisstraat – Kerkstraat op Keent (agendapunt 18). 

 

Bij al deze voorstellen is voor de opstelling van het bestemmingsplan gebruik gemaakt van een vooraf 
opgesteld bouwplan. Wat ons verbaasd is dat deze plannen of de verbeelding hiervan niet bij de 
raadsstukken is gevoegd. Dit terwijl deze plannen meestal wel voorhanden zijn.  

In de vorige commissievergadering hebben we daar al een opmerking over gemaakt.  

 

Voor een goede beoordeling van de raadsvoorstellen is het toevoegen van deze informatie van groot belang. 
Daarnaast gaat het niet om vertrouwelijke informatie en blijft het wat ons betreft raar dat deze informatie 
niet is toegevoegd. Zeker ook omdat omwonende of de wijk wel middels deze informatie over de plannen is 
geïnformeerd. 

 

Daarom nogmaals ons verzoek om deze informatie als nog ter beschikking te stellen. 

 

Bijgevoegd wat voorbeelden die we via het internet hebben gevonden ter illustratie wat wij bedoelen. 

 

Tenslotte willen we nog graag weten wat de commissie cultuurhistorie van de plannen van 13 vinden. 
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Met vriendelijke groet, 
Leon Heuvelmans, 
 
Jan de Oudestraat 4 
6006 HP Weert 
0495-521307 
06-250 65 453 
l.heuvelmans@hotmail.com 
 


