
 
• Vraag 1: Bouwlocaties praalwagens. Vorige week was het carnaval. Door gebrek aan 

bouwruimte warener dit jaar maar twee grote praalwagens uit Weert die mededen aan 
de diverse optochten. Enthousiaste verenigingen en vrijwilligers voldoende, 
bouwruimte is het probleem . Vraag aan het college of men zich hiervan bewust is en 
of men een rol speelt dan wel kan spelen in het zoeken naar- of beschikbaar stellen 
van bouwruimte. Bouwers denken aan verschillende mogelijkheden; 

o KMS. Zijn hier beschikbare ruimtes? 

o Gebruik van het MOB-complex. Vraag: Ziet de gemeente hier mogelijkheden om in 

samenspraak met de eigenaar ruimte beschikbaar te stellen? 

o Bouw vanb praalwagens in een tijdelijke constructie, een zogenaamde ‘nishut’. Dit 

zijn tijdelijke constructies opgebouwd uit steigerbuizen bedekt met zeil voor de 

bouw van praalwagens die bijvoorbeeld in Noord-Brabant heel gebruikelijk zijn. 

Diverse boeren uit de omgeving willen graag land beschikbaar stellen voor de bouw 

van deze tijdelijke constructies. Vraag: zijn zulke constructies vergunningsplichtig en 

zoja is de gemeente bereid om samen met bouwers te bekijken of zulke constructies 

tot de mogelijkheden behoren om een oplossing te bieden voor de bouw van 

praalwagens?  

  

• Vraag 2: vergunning paintballhal Industriekade. De SP heeft vernomen dat de hal geen 

vergunning heeft gekregen om ook jongeren (< 18 of < 16?) te laten paintballen. Klopt dit en 

zo ja waar is dit op gebaseerd?  

  

• Vraag 3: Hoe is de voortgang rond de eigendomswisseling Camping De IJzeren Man? Is er 

een probleem met vergunningen? De nieuwe eigenaar is voornemens de horeca-activiteiten 

door een derde partij uit te gaan laten voeren. Vanwege het aanstaande seizoen moet deze 

reeds voorbereidingen gaan treffen maar wil dit risico niet nemen als er onduidelijkheid blijft 

bestaan.  

  

• Vraag 4: Zwemmen in het blauwe meertje. Hoe staat het ermee? Kan er dit jaar reeds 

gezommen worden? 
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