
Vergadering

Vergadering van Raadscommissie Ruimte
Datum: 17-02-2016 19:30 uur 

Raadzaal (Audio)
Voorzitter: R. Verheggen
Griffier: M. Wolfs-Corten

CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 17-02-2016 
Advies uitbrengen aan de raad

0

Aanwezigen. 

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), N.W. van den Bent (SP) (niet 
aanwezig bij agendapunt 7 vanwege een persoonlijk belang), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen 
(CDA), J.J.F. Engelen (VVD), M.E.H. Geboers (SP), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), 
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), M. Zaaboul (PvdA)

AANWEZIG DE PORTEFEUILLEHOUDERS: 
A.F. van Eersel (VVD) en H.A. Litjens (Weert Lokaal)

0

ALGEMENE AGENDAPUNTEN 0

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. Vandaag wordt de vergadering van de commissie 
Ruimte voor het eerst live gestreamd via de gemeentelijke website (niet met beeld, alleen met geluid).

1

2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

1

3. Vaststellen agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Het college verzoekt bij agendapunt 10 een deel van de 
commissievergadering in beslotenheid te laten plaatsvinden. De commissie stemt hiermee in.

1

4. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimte d.d. 20 januari 2016. 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

5. Ter kennisname: 0

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 27 januari 2016. 

De toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 27 januari 2016 zijn nog niet beschikbaar en 
worden voor de volgende vergadering geagendeerd.

0

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties. 1
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De vragen van de fractie CDA over actiepunt 3 (rotonde Eindhovenseweg-Ringbaan noord) en van de 
fracties CDA, DUS Weert en VVD over actiepunt 138 (de verkeerscommissie) wordt ter vergadering 
door wethouder Litjens beantwoord.

6. RONDVRAAG incl. vragen over: TILS-stukken en artikel 40 RvO-brieven. 

RONDVRAAG WETHOUDER VAN EERSEL:
De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Van Eersel beantwoord:
• Wordt de raad betrokken bij proces herinrichtingsplan Fatima? (DUS Weert);
• Dient Weert over een leegstandsverordening te beschikken? (DUS Weert);
• Wat gaat er gebeuren nu de exploitant van de kantine van sporthal Boshoven ermee stopt? (DUS 
Weert);
• Wanneer wordt het 3e en afrondende voorstel inzake de containerterminal aan de raad voorgelegd? 
(CDA);
• Is er een reactie van de provincie op het Weerter verzoek om subsidie voor verkeersprojecten? 
(CDA);
• Welke zaken zijn met de gemeente besproken in het kader van de verplaatsing van het straalbedrijf 
Cuijpers? (CDA);
• Hoe verloopt het proces inzake de bouw van een hotel met vrijetijdsvoorzieningen, waartegen de 
gemeente Nederweert bezwaren heeft? (CDA);
• Boscompensatie en al uitgevoerde werkzaamheden Ark bij ontgronding CZW (CDA);
• De huurovereenkomst van de gemeente met C'wartier voor de werkruimte van het erfgoedcluster in 
het oude stadhuis (CDA);
• De eerste ervaringen met het bundelparkeren en parkeren onder het parkeerdek in de oude 
stadhuisgarage (CDA);
• Inzet gemeente bij zoeken naar bouwlocaties voor praalwagens carnaval (SP);
• Vergunning paintballhal Industriekade (SP);
• Gevolgen eigendomswisseling Camping De IJzeren Man (SP);
• Wanneer kan er in het Blauwe Meertje gezwommen worden? (SP).

De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING):
• Wanneer komt het meerjarenonderhoudsprogramma gebouwen beschikbaar? (CDA).
• De schriftelijk door het CDA ingediende vragen over de uitrijtickets. 

RONDVRAAG WETHOUDER LITJENS:
De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Litjens beantwoord:
• Waarom is er niet overlegd met de bedrijvenvereniging Weert Centrum-Noord over de 
verkeersaanpassingen? (DUS Weert);
• Stand van zaken handhaving op Stationsplein (DUS Weert en CDA);
• Wat gaat gemeente doen aan rommel op straat en het illegaal storten van afval? Hoe wordt hierover 
gecommuniceerd naar de inwoners? (CDA en VVD);

De volgende vraag wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING):
• De NS wordt erop aangesproken dat, ingeval van stremming van het treinverkeer, de bussen die dan 
worden ingezet op de afgesproken plekken worden neergezet en niet het Stationsplein mogen 
blokkeren. De raad wordt hierover geïnformeerd.

5

RAADSVOORSTELLEN 0

7. Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken over overeenkomsten tot 
aankoop/verkoop Van Horne Kazerne. 

A-stuk. Portefeuillehouder: P. Sterk.
TOEZEGGINGEN
• Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt een overleg gepland waarin de door het CDA op schrift 
aan te leveren resterende vragen worden beantwoord en de raadsleden inzicht wordt gegeven in de 
gehanteerde financiële constructie en de toetsing van de financiële gevolgen. 
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

10

8. Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Kruispeelweg 17’. 

B-stuk. Portefeuillehouder: A. van Eersel.
TOEZEGGINGEN
Geen.

ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstukstuk.

2

9. Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Herenvennenweg 1’. 

B-stuk. Portefeuillehouder: A. van Eersel.

2
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Gemeente Weert Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert Postbus 950, 6000 AZ Weert

T: 14 0495 of (0495) 57 50 00 F: (0495) 54 15 54 gemeente@weert.nl

TOEZEGGINGEN
Geen.

ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstukstuk.

10. Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken over de realisatieovereenkomst 
verplaatsing wijkwinkelcentrum Leuken. 

A-stuk; deels in beslotenheid. Portefeuillehouder: A. van Eersel.
Er is geen behoefte aan een besloten deel van de vergadering. 

TOEZEGGINGEN
Geen.

ADVIES COMMISSIE
Op verzoek van de fractie PvdA wordt het voorstel geagendeerd als bespreekstuk. De andere fracties 
achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

2

11. Sluiting vergadering. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

0

ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 16 maart 2016,
De commissiegriffier, De voorzitter,

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

0
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