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P Otten

Van: I Beenders

Verzonden: dinsdag 14 juni 2016 16:29

Aan: P Otten; M Wolfs

Onderwerp: Vragen commissie ruimte

Nog een paar vragen voor de commissie ruimte van morgen: 

1) Op 7 en 8 juni is er een mail binnengekomen waarin melding wordt gemaakt van een fijnstof mengsel wat over 

diverse wegen in het buitengebied van Stramproy is gegooid.  

Daarnaast zijn er houtwallen en bijzondere planten verwijderd. Er is een aantal toezeggingen gedaan over: 

Overleg bermbeheer 

Kaarten van alle wegen 

Deze afspraken zijn niet nagekomen hoe kan dit? 

Graag ook mondeling en schriftelijk antwoord op de vragen die in de mail worden gesteld. 

 

2) Herinrichting Heiligenbuurt. 

In de begroting van 2016 staat een structurele bezuiniging van 100.000 op bermen en plantsoenen in 2016-2017-

2018. Daarnaast staat er een bezuiniging van 60.000 voor straatbomen onderhoud en klein onderhoud vanaf 2017. 

In de Heiligenbuurt zijn ruim 15 perken aangelegd voor struiken en bomen die er voordien niet waren. Vreemd als er 

een bezuiniging op groen wordt gepredikt! Deze perken zorgen ook voor minder parkeerplaatsen. Er zijn straten 

waar de bewoners hun auto zeker niet meer kunnen parkeren. Daarnaast is hier vergunningparkeren. 

A) Waarom heeft u het uitvoeringsplan niet aangepast aan de realiteit? 

B) Is het aantal benodigde parkeerplaatsen meegenomen in het inrichtingsplan? 

 

3) bij de verkoop van de Tiendschuur stond als voorwaarde dat voor de overdracht aan de koper de aanpassing van 

het bestemmingsplan definitief was. 

A) Zijn er zienswijze ingediend?  

B) De gestelde termijn waarbinnen moet worden geleverd is die veilig gesteld? 

 

4) in de overeenkomst tussen Cwartier en de gemeente is een regelmatig overleg over de invulling opgenomen.  

A) is er al zo een overleg geweest? 

B) hoeveel bedrijven zijn er al gevestigd en zijn dit allemaal nieuwkomers op de markt? 

C) de Roos gaat verhuizen naar de voormalige trouwzaal. Was dit van meet af aan de bedoeling? Wie draait op voor 

de kosten van de aanpassingen?  

 

 

 

Met vriendelijke groet 

Conny Beenders-van Dooren 

DUS Weert 


