Verzoek tot informatie over het proces van politieke afweging en
besluitvorming betreffende Grotesteeg 8A
Aan de Commissie ruimte en economie.
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Weert, 31-03-2021
De redenen voor het verzoek tot uitstel van de bespreking van agendapunt 13 van de
vergadering van heden en/ook het verzoek van ons als omwonenden op een later moment
een volwaardige gelegenheid te krijgen voor onze inbreng, zijn de volgende:
1.
Op woensdag 24 maart jongsleden heeft de Gemeente de aankondiging van uw vergadering
op haar website geplaatst met de vermelding van de onderwerpen van de onderhandeling
en plannen van Grotesteeg 8A.
Uw vergadering, nu, is één week later. Dit tijdsbestek is voor ons, als belanghebbenden, te
kort om ons inhoudelijk voor te bereiden en vragen en opmerkingen aan te kunnen leveren
voor uw vergadering.
De betreffende informatieverstrekking door de gemeente is summier.
Daarbij komt dat we van de eigenaren van Grotesteeg 8A gistermiddag voor het eerst enige
informatie hebben verkregen.
2.
De Gemeente Weert kwam in afgelopen december met het voorstel van mediation. De
deelnemers zijn de eigenaren van Grotesteeg 8A, een vertegenwoordiger van de Gemeente
en de bewoners van Grotesteeg 8 en 27.
Een voorwaarde voor de mediation is het on-hold zetten van de lopende juridische
procedures. Hieraan hebben wij voldaan.
Er hebben twee mediation gesprekken plaatsgevonden. Om te komen tot een
vaststellingsovereenkomst tussen de betrokkenen zullen nog enkele gesprekken nodig zijn.
Het mediation traject en het sinds een week ingezette en gepubliceerde beraadslagings- en
besluitvormingsproces van de gemeente blijken elkaar te doorkruisen.
Het wijzigen van uw planning kan voorkomen, dat de mediation wordt afgewaardeerd.
Wij verzoeken u ons meer tijd te gunnen om een meer onderbouwde inbreng voor uw
besluitvormingsproces te kunnen bieden of aan te geven op welk ander moment we alsnog
de ruimte krijgen onze inbreng aan te kunnen leveren. We verzoeken u om de mediation een
volwaardige plek te laten hebben en dat mogelijk daardoor geschillen en juridische
procedures tussen betrokkenen kunnen worden verkleind.

