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Vergadering
 
 
Vergadering van Raadscommissie Ruimte en Economie 
Datum: 19-05-2021 19:30 uur

 
Videovergaderen (Pexip) 

. CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE &
ECONOMIE D.D. 19-05-2021 (VOORTGEZET OP 20-05-2021), 19.30 UUR, DIGITAAL VIA
VIDEOVERGADEREN (PEXIP). VOOR HET PUBLIEK VIA LIVE-STREAM TE VOLGEN  
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. AANWEZIGEN  
 
 
Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA) 
Commissiegriffier 19 mei 2021: M.H.R.M. Wolfs-Corten 
Commissiegriffier 20 mei 2021: P.J.A. van Beerendonk 
 
Aanwezig de leden: 
I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal)
(enkel aanwezig op 19-05-2021), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie
Duijsters) (enkel aanwezig op 19-05-2021), P.J.D. Duisters (Fractie Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert
Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal),
C.G.E. Grijmans (CDA) (enkel aanwezig op 20-05-2021), 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) (enkel aanwezig op 20-05-2021), 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) (enkel
aanwezig op 19-05-2021), A.J.G. van Mierlo (PvdA), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA),
M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal) (enkel aanwezig op 19-05-2021), L.A.W. Steinbach (D66),
J.E.H.M. Stroek (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD) en S.A.M. Winters (Weert
Lokaal). 
 
Afwezig de leden: 
P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), J. Heesakkers (CDA), F. Kadra (PvdA), A.W.E.H.A.M. te Riele-
Gordijn (CDA), H. Stals (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J.
Weekers (CDA), en F. Yücel (Weert Lokaal). 
 
Aanwezig de portefeuillehouders: 
W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) (enkel aanwezig op 19-05-2021) en M.J. van
den Heuvel (Weert Lokaal). 
 
Ambtelijke ondersteuning: -
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. ALGEMENE AGENDAPUNTEN.  
 
 

0
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1. Opening.  
 
De voorzitter opent op 19 mei 2021 de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen en de kijkers
thuis welkom. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

 

0

2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).  
 
Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen voor: 
- agendapunt 14 (Bestemmingsplan Houtelingsweg 2a) door mevrouw S. Heijnen; 
- agendapunt 15 (Bestemmingsplan Mgr. Nolensstraat 5-5A – Stramproy) door de heer W. van
Velthoven en mevrouw P. Hendrikx. 

 

0

3. Vaststellen agenda.  
 
De commissie stemt in met het voorstel van het college om agendapunt 13 (ontwikkeling
stadsbruglocatie) niet te behandelen als zijnde niet rijp voor behandeling in de raad, van de agenda af
te voeren en te agenderen voor de volgende cyclus.

De commissie stemt ermee in om morgenavond vanwege het spreekrecht de agendapunten 14
(Bestemmingsplan Houtelingsweg 2a) en 15 (Bestemmingsplan Mgr. Nolensstraat 5-5A – Stramproy)
als eerste te behandelen.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
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4. A. Vaststellen advieslijst van de niet-openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte &
Economie d.d. 24 februari 2021, deze is (m.u.v. agendapunt 3 en de gegeven presentatie bij
agendapunt 4) op 4 maart 2021 openbaar geworden.  
 
De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

1

4. B. Vaststellen advieslijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie
d.d. 31 maart 2021, voortgezet op d.d. 1 april 2021.  
 
De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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5. Ter kennisname:  
 
 

0

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 14 april 2021.  
 
Geen vragen c.q. opmerkingen.

 

1

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.  
 
Actie 17991 (integraal groenbeleidsplan): de vraag van het CDA om een toelichting op de aangegeven
afhandeling wordt ter vergadering beantwoord door wethouder Van den Heuvel.

 

1

5.3 Beleidskalender.  
 
Geen vragen c.q. opmerkingen.

 

1
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6. Kennis nemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.  
 
De fractie Duijsters vraagt de volgende antwoordbrieven op van de aan de raad gerichte brieven: 
- Raad-2021-brief 105. over Zwerfvuil en hondenpoep. 
- Raad-2021-brief 116. over Volle vuilnisbakken in de binnenstad. 
- Raad-2021-brief 127. over Weigering vergunning nachtdistributie. 
Deze worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).

De fractie DUS Weert vraagt de antwoordbrief op van het college op de brief van de wijkraad
Groenewoud over de gebiedsvisie. Deze antwoordbrief wordt toegezonden (TOEZEGGING).
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7. Rondvraag.  
 
De fractie DUS Weert diende schriftelijk vragen in over de volgende onderwerpen:

· Snoei lindebomen kazerneterrein.

· Stand van zaken vergunning doorgang Beekstraat naar parkeergarage onder Cwartier.

· Herontwikkeling Beekstraatkwartier.

· Verkeersveiligheid Rietstraat.

· Vrachtverkeer Kazernelaan.

· Procedure afhandeling brief inwoner over Horne Quartier.

· Consequenties uitspraak Raad van State herinrichting CZW.

Deze vragen zijn schriftelijk beantwoord.

Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de vragen van de fractie Duijsters over:

· Belemmering zicht kruising Molenakkerdreef-Wiekendreef door aanplant bomen.

· Evaluatie hondenravotterrein Boshoven.

· De vraag naar de resultaten van de proeven met de bestrijding van de eikenprocessierups in
samenwerking met andere gemeenten, o.a. bestrijding met vogels, wordt schriftelijk beantwoord
(TOEZEGGING).

Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering vragen van de fractie Duijsters over:

· Het voornemen om tijdelijke woningen te plaatsen aan de Kesselstraat en Helmondseweg. Op
Leuken en Fatima staan er tijdelijke woningen leeg.

Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering vragen van de fractie CDA over:

· Mobiliteitsplan:

- Status van het plan nu de raad het niet heeft vastgesteld.

- De publieksversie.

- Hoe het college gaat bepalen welke onderdelen van het plan er wel en niet worden uitgevoerd.

- Welk bedrag er als co-financiering van de SPV-subsidie uit het budget voor asfaltverhardingen is
gehaald.

- Of er voldoende middelen zijn om de maatregelen nu uit te voeren.

- Naar aanleiding van de vraag of het project stadspark moet worden versoberd om de restauratie van
de Hornepoort te financieren wordt toegezegd dat de raad in de raadsinformatiebrief over de stand van
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zaken van het stadspark zal worden geïnformeerd over de verschuivingen die hebben plaatsgevonden
in het project stadspark binnen de kaders die de raad stelde (TOEZEGGING).

Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de vragen van de CDA-fractie over:

· CZW: of de boscompensatie noopt tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

· Of er overleg is geweest tussen Heylen en DHL over problemen met de huisvesting van
arbeidsmigranten die daar mogelijk komen werken.

· De vraag of er een certificaat beschikbaar is en of er controle is uitgevoerd op het puin dat gebruikt is
voor de weg achter de ontgronding CZW wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de vraag van DUS Weert over de digitale uitgifte van
parkeerpassen en de vraag van het CDA of er in het project Boswaard bouwpercelen worden gekocht
om te gebruiken als tuin.

Wethouder Gabriëls beantwoordt ter vergadering de vraag van Weert Lokaal over het verdrinken van
dieren in de Zuid-Willemsvaart.

Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de vraag van Weert Lokaal over de bestrijding
van de Japanse duizendknoop.

 

. RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0

8. Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg (RES NML) 1.0.  
 
Voorstel:

De Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg 1.0 vast te stellen.

Toezeggingen:

Het betrekken van jongeren in het debat over de RES wordt meegenomen in het communicatieplan.     

Advies commissie:

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
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9. Inzet Stichting Streetwise.  
 
Voorstel:

1.Met herlabeling van beschikbaar gestelde middelen binnen projecten in het programma Stedelijke
Ontwikkeling ten behoeve van de inzet van Streetwise in 2021 in te stemmen.

2.Met het overhevelen van het beschikbare bedrag voor 2021, zijnde € 33.750,- (prioriteit Begroting
2021) naar 2022 in te stemmen.

Toezeggingen:

Aan de projectmanager citymarketing wordt doorgegeven dat hij aandacht moet hebben voor
samenwerking met banken, verzekeraars, makelaars, centrummanagement, BIZ Vastgoed, etc.

Advies commissie:

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, op verzoek van enkel de fractie DUS
Weert als bespreekstuk. Mogelijk geeft de fractie vóór de raadsvergadering door dat het voorstel toch
als hamerstuk kan worden behandeld.

 

3

10. Bestemmingsplan Stadspark.  
 
Voorstel:

1. Het bestemmingsplan 'Stadspark' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPStadspark-VA01
gewijzigd vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan 'Stadspark' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. 3. Voor het
bestemmingsplan 'Stadspark' geen exploitatieplan vast te stellen. 
4. Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan
de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden
overgegaan.

Toezeggingen:

Geen.

Advies commissie:

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, op verzoek van enkel de fractie DUS
Weert als bespreekstuk. Mogelijk geeft de fractie vóór de raadsvergadering door dat het voorstel toch
als hamerstuk kan worden behandeld.
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11. Aanpassing project aanpak wateroverlast Boshoven.  
 
Voorstel:

1.Kennis te nemen van het schetsontwerp van het project aanpak wateroverlast Boshoven met
aangepaste scope.

2.De scope van het project Aanpak wateroverlast Boshoven aan te passen en hiervoor een aanvullend
krediet van € 515.000,-- beschikbaar te stellen.

3.In te stemmen met een onttrekking van € 70.000,-- aan de reserve Groen (R2167).

4.In te stemmen met een onttrekking van € 245.000,-- uit de algemene reserve voor
saneringswerkzaamheden.

5.In te stemmen met het onttrekken van € 200.000,-- aan de stelpost Asfaltverharding.

Toezeggingen:

De vraag of de stelpost asfaltverhardingen voldoende budget bevat om er € 200.000,-- aan te
onttrekken wordt schriftelijk beantwoord.

De vraag wat de regels zijn rondom de financiering van saneringen wordt schriftelijk beantwoord:
komen deze ten laste van projecten of kan financiering vanuit het GRP?

Advies commissie:

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

4

. Schorsing vergadering.  
 
De voorzitter schorst om 23:00 uur de vergadering. De vergadering zal op donderdagavond 20 mei
2021 worden voortgezet.

 

0

. Heropening vergadering op 20-05-2021 om 19:30 uur.  
 
 

0

12. Verlenging Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2021.  
 
Portefeuillehouder: M. van den Heuvel. 
Behandeltijd: 22.15 uur – 22.45 uur.

Zie voor de behandeling van dit
agendapunt: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-
Economie/2021/20-mei/19:30

 

5

13. Ontwikkeling Stadsbruglocatie.  
 
(Bij dit agendapunt wordt een presentatie gegeven door de heren G. Stals (JPO) en E. van Vugt (FAAM
Architecten).) 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
Behandeltijd: 19.30 uur – 20.15 uur.

Zie voor de behandeling van dit
agendapunt: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-
Economie/2021/20-mei/19:30
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14. Bestemmingsplan Houtelingsweg 2A.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
Behandeltijd: 20.15 uur – 20.35 uur.

Zie voor de behandeling van dit
agendapunt: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-
Economie/2021/20-mei/19:30

 

17

15. Bestemmingsplan Mgr. Nolensstraat 5-5A – Stramproy.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
Behandeltijd: 20.35 uur – 20.50 uur.

Zie voor de behandeling van dit
agendapunt: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-
Economie/2021/20-mei/19:30
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16. Bestemmingsplan Rietstraat 31.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
Behandeltijd: 20.50 uur – 21.05 uur.

Zie voor de behandeling van dit
agendapunt: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-
Economie/2021/20-mei/19:30
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17. Bestemmingsplan Lambroek - Stramproy.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
Behandeltijd: 21.05 uur – 21.35 uur.

Zie voor de behandeling van dit
agendapunt: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-
Economie/2021/20-mei/19:30

 

29

18. Verordening Startersregeling gemeente Weert 2021.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
Behandeltijd: 21.35 uur – 22.05 uur.

Zie voor de behandeling van dit
agendapunt: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-
Economie/2021/20-mei/19:30
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19. Bijdrage huisvesting kwetsbare doelgroepen.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
Behandeltijd: 22.05 uur – 22.35 uur.

Zie voor de behandeling van dit
agendapunt: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-
Economie/2021/20-mei/19:30
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Bezoekadres Wilhelminasingel 101  6001 GS Weert

Postadres Postbus 950  6000 AZ Weert

(0495) 57 50 00 
gemeente@weert.nl

20. Samenwerkingsagenda Kwaliteit in Limburgse Centra (KLC).  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
Behandeltijd: 22.35 uur – 23.05 uur.

Zie voor de behandeling van dit
agendapunt: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-
Economie/2021/20-mei/19:30
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21. Sluiting vergadering.  
 
 

0
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