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Vragen commissie

Raadscommissies
Vragen voor de commissie.
1)Huisvesting arbeidsmigranten.
Er bereiken ons signalen dat op diverse plaatsen in woonstraten veel arbeidsmigranten worden
gehuisvest. Geen probleem als de aantallen binnen de toegestane norm blijven en als er niet voor
overlast wordt gezorgd.
In de Coenraad Abelstraat 10 worden volgens de berichten16 arbeidsmigranten gehuisvest.
1 is hier een vergunning voor aangevraagd en afgegeven.
2 past dit binnen het bestemmingsplan?
3 hoeveel parkeervergunningen kunnen voor dit pand worden aangevraagd en afgegeven?
In het verlengde van de vorige vraag:
Hoe staat het met de huisvesting van arbeidsmigranten in Horne Quartier?
Hoe vaak is er gecontroleerd op de aantallen?
Hoe verloopt de communicatie met de bewoners van de Ambachtenhof ( dit zeker nav de brief
van 17 april)?
2) Parkeervergunningen.
Hoe is de procedure als er een verhuizing wordt doorgegeven? Is het systeem met
persoonsgegevens gekoppeld aan het parkeer vergunningen systeem?
3) Nukamel
Enige tijd geleden heeft DUS Weert vragen gesteld over de vergunning die is afgegeven. Dank
voor de antwoorden. De situatie waar wij ook aandacht voor vroegen is de verkeersveiligheid.
DUS Weert is verbaasd dat een doorgaande weg gedurende langere tijd. Geblokkeerd wordt door
bulk auto’s en vrachtwagens. Zowel geparkeerde voertuigen als tijdens het laden en lossen van
de bulkauto’s en vrachtwagens.
Zowel de Kanaalstraat als de Industriekade worden geblokkeerd. Dit kan nooit de bedoeling zijn.
De verkeersveiligheid van andere weggebruikers komt in het gedrang. Zeker met het oog op de
ontwikkeling van de Werthaboulevard is de vraag:
Hoe lost u deze ongewenste situatie op?
4) Beantwoording brief DUS Weert inzake overlast bussen. Wij zullen hier nadere vragen over
stellen.
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