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Extro éénpitlørs gemøent e W eert

Geacht Calle.ge,

fn oansluiling op het pretlíge onderhoud m¿t wethouder F. vqn Eersel en mevrouw M. Arts
d.d. 15 december jl., vrogen wij ook longs schriftelijke weg uw oondqcht voor het volgende.
De eerder met de gemeenleWeerl ove?eengakomen RvR-tqqkstelling is nogenoeg
ofgerond, rekening houdende meT de thons nog lopende z procedures.
Tn een zeer goede sqmenw¿nking hebben we hiermee gøzsmenlijk tegemoet kunn¿n komen
oon (veelol) bíjzondere woonwensen von woningzoekendenuit Weert en omgeving.

Tevens hebben wij geconstoteerd dqt de behoefteoon grotere bouwkqvels op bijzondere
locoïies in Weerf nog sleeds aanwezig is. Een aonhoudende vroog von specif ieke
doelgroepen díe hun woonwens¿n in de reguliere bouwptonnen nie'l of onvoldoende kunnen
vervullen.
Graag zouden wij tegemoet willen komen san deze behoefte.
In verbqnd hiermeeverzoeken wij u con ons toestemming Ie verlenen om bovenop de
eerder overeengekomen tqokstelling 20 éénpitters te mogen ontwikkelen.
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RvR Límhurg C.V.

Ruimte voor Ruimte Limburg cV is olsdon bereid om, in plaats von de eerder
overeengekomen bíjdroge qan de gemeen'le od. € 10.000,00 per kavel, een bíjdrage von
€ 20.000,00 per gerealíseerde woningbouwkqvel qon de gemeente af te drogen.

Wíj hopen u met het vorenstoondø voorolsnog voldoende te hebben geìhforme erd en zien
uw reoctie met belongstelling tegemoet.

RvR Limburg C.V., nomens deze
RvR Limburg Beheer 8.V., beherend vennoof
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6.H.M. Driessen
beherend dírecleur

Nomens dezen,

Mr.6l. Klüter,
iDirectiesecre tqris

BPD Ontwikkeling 8.V..
uitvoerend directeur
krochtens volmochl vert egenwoordigd
door A.J.L. Sistermqns
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