Arts, Marianne (MW)
Van:

Verzonden:
Aan:

Arts, Marianne (MW)
donderdag L0 mei 20L8 L2:00

CC:

Eersel van, Frans (AF); Heuvel van den, Martijn (M); Jeurissen, Andy (AEM); Feld,

Onderwerp:

Juûen (J); Chalh, Saida (S)
afspraken m.b.t. overleg t.a.v. inrit Ambachtenhof

Beste mijnheer Feiter,
Onderstaand treft u de afspraken aan die gemaakt zijn tijdens het overleg afgelopen woensdag 9 mei. Zorgt u er
voor dat uw beide buurtgenoten deze mail ook ontvangen?

L.
2.
3.
4.
5.
6.

Gemeente gaat in overleg met Horne Quartier om te borgen dat er een hoogtebeperking komt boven de
inrit, zodat alleen personenauto's van de inrit gebruik kunnen maken.
Ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten is een handhavingstraject opgestart.
Besluiten van het college ten aanzien van dit handhavingstraject worden beschíkbaar gesteld.
De gele streep wordt teruggebracht. Afgesproken is dat de heer jeurissen van de gemeente dit in overleg
met de aanwezigen doet.
Gemeente gaat in overleg met Horne Quartier om te verzoeken de zuil te draaien, zodat het licht de andere
kant in schijnt. Híerbij wordt tevens verzocht het licht te dimmen. Verder gaat de gemeente na of de zuíl op
eigen grond van Horne Quartier staat en niet op gemeentegrond.
Ten aanzien van de pelletkachel heeft een controle plaatsgevonden. U zou de resultaten van deze controle
nog ontvangen. Geconstateerd is dat de kachel nog gekeurd moet worden en dat er een Melding

activiteitenbesluit moet worden ingediend.
lk heb een aantal collega's in de cc. meegenomen in deze mail. Aan hen het verzoek mij op de hoogte te houden

Mocht u verder nog vragen of opmerkíngen hebben dan kunt u met mij contact opnemen!
Met vriendelijke groeten,
Marian Arts
adviseur afdeling Ruimte & Economie
Gemeente Weert
Postadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Bezoekadres: Wilhelminasingel 10L Weert

Telefoon (0495) 57522L
Email: semeente@weert.nl
Website: www.weert.nl

Twitter: www.twitter.com/semeenteweert
Werkdagen: maandag t/m vrijdag
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