
Vragen fractie DUS Weert commissie Ruimte 21-09-2016 

 

1) In het B&W besluit van 5 /7 inzake de handelsmissie China wordt aangegeven 

dat de ambtelijke inzet 320 uur bedroeg. Dit is ¼ formatie plaats.  

320 uren ambtelijke inzet is hoeveel in geld? 

Waar zijn deze kosten geboekt? 

Hoe hoog waren de kosten exclusief de ambtelijke inzet voor de gemeente 

(tickets etc.). 

2) Het seizoen voor de passantenhaven loopt op zijn einde. Graag ontvangen wij een  

van het aantal bezoekers alsmede  van de opbrengsten. Graag de begrootte cijfers 

toevoegen. 

3) RUVAST B.V. Lozerweg. Uit het B&W besluit van 19 juni 2016 blijkt dat een last 

onder bestuursdwang is opgelegd aan dit bedrijf. In uw antwoordbrief aan 

Mevrouw Oberem-Theunissen  d.d. 30 juni2016 geeft u aan dat  de voorschriften 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer door het bedrijf in acht worden 

genomen. Tijdens vragen hierover in de commissie heeft u ook aangegeven dat er 

geen afwijking werd geconstateerd. 

Uit een eerdere controle is echter gebleken dat er sprake is van een acute 

gevaarlijke situatie. En dat  de zorgplichtbepaling uit het Activiteitenbsluit niet 

wordt nageleefd. De temperatuur van de mesthoop bevond zich tijdens de 

controle boven de maximale kritische waarde. De kans op brand neemt dan toe 

met alle gevolgen van dien.Waarom wijkt maakt u geen melding van de 

overtreding in uw antwoord? De burgers die zoiets melden zijn bezorgd dat is de 

reden van de melding. En die bezorgdheid verdient een correct antwoord. 

4) Wie is de beoogd koper van de St. Martinusschool?  

Wat zijn de plannen met dit gebouw? 

Het sportzaaltje aan de Begijnenhofstraat wordt ook verkocht. Hoe gaat u de 

huisvesting van de turnafdeling van Jan van Weert oplossen? Is na verkoop het 

gebruik totdat er een passende oplossing is gevonden gewaarborgd? 

5) Op 30 augustus heeft de raad en het college een brief ontvangen over de overlast 

van landbouwverkeer in de wijk Molenakker. Briefschrijver geeft 

aan dit al eerder bij de gemeente onder de aandacht te hebben gebracht.  Is het 

mogelijk om samen met de bewoners te kijken naar wat wenselijk ik en wat er 

mogelijk is? 

 


