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Vergadering
Vergadering van Raadscommissie Ruimte
Datum: 15-06-2016 19:30 uur

Raadzaal (Audio)
CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 15-06-2016.

0

Voorzitter: R. Verheggen
Griffier: M. Wolfs-Corten
AANWEZIGEN
Advies uitbrengen aan de raad

0

Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen (voorzitter, Weert Lokaal)
Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)
Aanwezig de leden: I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen
(CDA), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters
(Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert
Lokaal), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), M. Zaaboul (PvdA)
Aanwezig de portefeuillehouders: H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel
Ambtelijke ondersteuning: M. Arts

1.

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

0

Opening.
Advies uitbrengen aan de raad

0

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Duijsters (SP) en de heren Kusters (Weert
Lokaal), Vossen (D66), Engelen (VVD), Goubet (SP) en Van den Bent (SP).
2.

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

0

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.
3.

Vaststellen agenda.

1

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimte d.d. 18 mei 2016.

1

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
5.

Ter kennisname:

0

5.1

Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 25 mei 2016.

1

Geen vragen c.q. opmerkingen.
5.2

Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

1

De vragen van de CDA-fractie over actiepunt 179 (herijken detailhandelsvisie) en actiepunt 182
(blurring) worden ter vergadering door wethouder Van Eersel beantwoord.
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9

Rondvraag incl. vragen over TILS-stukken en artikel 40 RvO-brieven.
De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Van Eersel beantwoord:
- Second opinion archiefbewaarplaats: voldoen aan archiefregeling, parkeerplaatsen, waterdichtheid
(DUS Weert).
- Second opinion archiefbewaarplaats: opgevraagd na raadsbesluit en extra kosten (CDA).
- Zienswijzen bestemmingsplan Tiendschuur; termijn van levering veiliggesteld? (DUS Weert).
- Overleg invulling C’wartier; welke ondernemers? De Roos naar de voormalige trouwzaal (DUS
Weert).
- Hoe wordt C’wartier over 8 jaar ingevuld? (Weert Lokaal).
- Wie betaalt verwijdering asbest C’wartier? (D66).
- Stand van zaken verplaatsing Swinnen (Weert Lokaal).
- Handhaving parkeerverbod in straten rondom Swinnen (CDA).
- Overleg met bedrijfsvereniging in kader van parkmanagement (CDA).
- Oplossing verkeersknelpunten N280 in overleg met provincie Limburg (CDA).
- Handhaving terras wokrestaurant Kromstraat (Weert Lokaal).
- Leges gevraagd voor opgehangen bloembakken Hoogstraat? (DUS Weert).
De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Litjens beantwoord:
- Afkoppelen hemelwater in relatie tot vervuilde grond (DUS Weert).
- Fijnstofmengsel op wegen Stramproy (DUS Weert).
- Houtwallen en planten verwijderd; afspraken met bewoners niet nagekomen (DUS Weert).
- Herinrichting Heiligenbuurt, waardoor er meer perken en minder parkeerplaatsen zijn (DUS Weert).
- Planning gemeentelijk rioleringsplan in relatie tot klimaatverandering; preventieve maatregelen in
uitvoeringsplannen opnemen (DUS Weert).
- Onderhoud sloten en duikers in buitengebied (CDA).
- Reiniging kolken in wegen (CDA).
- Maatregelen die waterschappen nemen voor de grotere hoeveelheden hemelwater (SP).
De volgende TOEZEGGINGEN worden gedaan:
- Op verzoek van het CDA wordt een overzicht van de probleempunten bij overvloedige regenval naar
de commissie gestuurd.
- Op verzoek van de SP wordt een memo met de voor- en nadelen van een gemeentelijke
leegstandsverordening naar de commissie gestuurd.
- De vragen van de SP worden schriftelijk beantwoord:
1. Waarom is het ondanks het verzoek van bewoners van het Martinushof in de wijk Groenewoud niet
mogelijk een afvalbak voor hondenpoep op het pleintje te plaatsen?
2. Kan er meer aandacht komen voor het onderhoud van de speelvoorziening op het pleintje?
3. Kan de beplanting langs het voetgangerspad tussen het Martinushof en de Schuttebeemd vervangen
worden door gras?
4. Kan het zig-zag hek halverwege dit pad teruggeplaatst worden om fietsers en scooters wat af te
remmen?

7.

RAADSVOORSTELLEN

0

Vaststellen Voorjaarsnota 2016.

5

VOORSTEL
Besluiten om de Voorjaarsnota 2016 vast te stellen.
TOEZEGGINGEN
Overzicht maatregelen onderhoud groen over 2016, 2017 en 2018 naar commissie zenden.
Vóór eind 2016 raadsvoorstel aan raad aanbieden met bezuinigingen onderhoud groen.
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
8.

Sluiting vergadering.

0

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
ONDERTEKENING

0

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 13 juli 2016,
De commissiegriffier, De commissievoorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten P.J.R.L. Verheggen
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