Van: KDuijsters
Verzonden: vrijdag 18 mei 2018 15:40
Aan: Otten, Paul (P) <P.Otten@weert.nl>; Wolfs, Madeleine (M) <M.Wolfs@weert.nl>
CC: Nico vanden Bent <nicovandenbent@gmail.com>
Onderwerp: Rondvraag commissie ruimte 23 mei en in de bijlagen enkele foto’s

Hoi Madeleine en Paul,
Rondvraag commissie ruimte.
Relatie met ingekomen brief 170
In het conceptbestemmingsplan Kazernelaan 101 van 25 september onder 5.7 verkeerskundige
aspecten pagina 27 staat vermeld uitgangen twee stuks kazernelaan en 2 aan de Nelissenhofweg.
In het definitieve bestemmingsplan dat op 28 februari doorde raad is goedgekeurd staat bij de
zelfde paragraaf een extra uitgang aan de Ambachtenhof vermeld. De bewoners werden in oktober
2017 geconfronteerd met het daadwerkelijk aanleggen van deze ingang en zijn hiervan niet in
kennis gesteld.
1)Waarom is er geen terugkoppeling geweest met de inwoners van de Ambachtenhof en
waarom zijn ze niet in kennis gesteld?
Sinds de uitgang aan de Ambachtenhof hebben de inwoners overlast van afval dat door bewoners
van het terrein op de looproute naar de Lidl word neergegooid op straat. Verder heeft men overlast
van geluid van werkbussen die de Ambachtenhof indraaien en parkeren of draaien omdat men te
ver is doorgereden. Verder is er overlast, hinder en ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties omdat

vrachtauto’s de ingang aan de Ambachtenhof gebruiken. De rijbaan van de Ambachtenhof leent
zich hier niet voor omdat deze smaller is dan de Kazernelaan.
In het gesprek dat u met de inwoners heeft gehad op 9 mei jongstleden zijn er afspraken gemaakt
om de overlast voor de inwoners te beperken.
1.
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:
4.
De gele streep wordt teruggebracht. Afgesproken is dat de heer jeurissen van de gemeente
dit in overleg met de aanwezigen doet.
5.
Gemeente gaat in overleg met Horne Quartier om te verzoeken de zuil te draaien, zodat het
licht de andere kant in schijnt. Hierbij wordt tevens verzocht het licht te dimmen. Verder gaat de
gemeente na of de zuil op eigen grond van Horne Quartier staat en niet op gemeentegrond.
6.
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.
Vraag 2) Op welke termijn worden deze afspraken gerealiseerd? Verzoek om dit kort te
sluiten met de inwoners.
In het raadsvoorstel van 28 februari pagina 3 kanttekeningen en risico’s staat:
Er worden buitenlandse werknemers gehuisvest op het complex. Zowel het vigerende als het
nieuwe bestemmingsplan laat dit niet toe. Op grond van de in 2008 door de raad
vastgestelde 'Beleidsnota huisvesting buitenlandse werknemers' zouden in principe maximaal 15
buitenlandse werknemers gehuisvest kunnen worden op het complex. Hiervoor kan een
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Wij hebben de initiatiefnemers inmiddels verzocht een
omgevingsvergunning hiervoor aan te vragen.
Horne Quartier heeft aangegeven dat de huisvesting van buitenlandse werknemers niet past in het
eindbeeld van het complex. De verhuur die thans plaatsvindt eindigt op 1 januari 2020. Het
betreffende gebouw wordt dan door Psytrec in gebruik genomen.
Vraag 3) Is er inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd?
In de commissievergadering ruimte van 21 februari heeft de portefeuillehouder aangegeven dat er
geen omgevingsvergunning is aangevraagd en dat er gehandhaaft gaat worden. In de
raadsvergadering van 28 februari geeft de portefeuillehouder nogmaals aan dat het verblijf van de
buitenlandse werknemers niet mag en kan en dat hier iets aan gedaan wordt.
Op 2 mei ben ik samen met een collega op het terrein geweest. In gebouw 34 zijn 80
arbeidsmigranten gehuisvest afkomstig uit Letland en Bulgarije. In gebouw 33 zijn ook
arbeidsmigranten gehuisvest, het aantal weet ik niet.
Volgens het raadsvoorstel DJ-31220 mogen er maar 15 arbeidsmigranten in totaal worden
gehuisvest.
Vraag 5) Is er inmiddels gecontroleerd en gehandhaaft op bovenstaande?
Zo ja wanneer en wat zijn hiervan de resultaten?
Zo nee, waarom niet?
Groetjes Karin
Fractie SP
0610467823
-Met vriendelijke groet,
Karin Duijsters
Fractie SP
0610467823

