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BEKNOPT VERSLAG SPREKERSPLEIN D.D. 16-01-2019 

 

 

Aanvang 19.30 uur. 

Locatie: raadzaal stadhuis. 

 

1.  Opening. 

De voorzitter opent het sprekersplein. Berichten van verhindering zijn ontvangen van 

mw. K. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters) en mw. F. Kadra (PvdA). 

 

2. Spreekrecht. 

Er zijn twee verzoeken om spreekrecht ingekomen: 

• de heer F. Meesen van Milieudefensie over het beleggen door banken in de 

palmolie industrie. De heer Meesen beantwoordt enkele verhelderende vragen. 

• de heer R. Schweitz over de invulling van de kavels aan het Hennenstraatje 16 

in Weert. Wethouder Van Eijk adviseert de heer Schweitz om een 

principeverzoek in te dienen, zodat hij een formele reactie van het college op 

zijn plan ontvangt.  

 

3.  Vaststellen agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

4. Presentatie over het MOB-complex door de heren P. Hoesbergen en B. Zonneberg 

namens Ruimte voor Ruimte. 

Het plan voor de realisatie van 43 kavels voor woningbouw wordt toegelicht. Er wordt 

met name aandacht gevraagd voor de verdere inrichting van het gebied: wandel- en 

fietspaden, bomendichtheid. 
 

5. Presentatie tiny houses door Tiny House Limburg. 

 Het concept van tiny houses wordt toegelicht en er wordt gesproken over de 

planologische knelpunten waar men bij het neerzetten van tiny houses in gemeenten 

tegenaan loopt. 

 

6. Kansen en uitdagingen voor de woningmarkt in Weert door de heer S. Laenen van 

Laenen Makelaardij uit Weert. 

De heer Laenen bespreekt de energieneutraliteit en energielabelsystematiek en licht de 

trends en ontwikkelingen in de lokale woningmarkt toe. 

 

7. Presentatie over het burgerinitiatief voor het instellen van een maatschappelijke raad 

door de heer P. Ramaekers.   

 De heer Ramaekers licht het initiatief middels een presentatie toe. Ook vraagt hij om 

een reactie en suggesties vanuit de politieke partijen. Geconcludeerd wordt dat de heer 

Ramaekers dit initiatief zelfstandig kan opstarten. De gemeente hoeft hierbij geen rol te 

hebben. Het initiatief hoeft ook niet afhankelijk te worden gesteld van steun vanuit de 

politieke partijen of de gemeente.  

  

8. Sluiting bijeenkomst.  

 De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.45 uur. 

 


