
Van: Arts, Marianne (MW)  
Verzonden: dinsdag 25 augustus 2020 18:17 
Aan: Arts, Marianne (MW) <M.Arts@weert.nl> 
Onderwerp: update proces tijdelijke woningen 
 
Beste allemaal, 
 
Op 7 juli 2020 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over tijdelijke woningen aan de 
Kesselstraat. U bent hierbij aanwezig geweest. In deze mail ontvangt u een update van de stand van 
zaken.  
 
Procedure aangepast 
In tegenstelling tot hetgeen op 7 juli 2020 is gecommuniceerd zal het voorstel over het 
locatieonderzoek niet op 23 september 2020 door de raad behandeld worden. Dit is verplaatst naar 
4 november 2020 (commissiebehandeling is op 14 oktober 2020). De reden is dat we dan de 
mogelijkheid hebben om de inwoners te informeren en de mogelijkheid te geven om te reageren op 
het idee om tijdelijke woningen op de locatie van de Kesselstraat te realiseren. Het locatieonderzoek 
is conform toezegging bijgevoegd.  
 
Website 
Op donderdag 27 augustus 2020 zal de website www.weert.nl/tijdelijkewoningen online gaan. Op 
deze website staat informatie over het locatieonderzoek en de voorkeurslocaties over de tijdelijke 
woningen. Via deze site kan gereageerd worden, kan contact opgenomen worden en kan men 
aangeven of men betrokken wil blijven bij het vervolgproces.  
 
Omwonenden betrekken 
De gemeente zal er voor zorgen dat de omwonenden in een ruimere straal om de locatie 
geïnformeerd worden over de website en zo de mogelijkheid krijgen om te reageren. 
 
Reacties betrokken bij vervolgproces 
De reacties worden betrokken bij het vervolgproces. De reacties zullen ook integraal beschikbaar 
gesteld worden aan de mensen die aangegeven hebben op de hoogte te willen blijven. 
 
Openstaande punten 
De locatie Kesselstraat is afgestemd met onze verkeersdeskundige. Hij heeft aangegeven geen 
problemen te zien. Ik zal nog aan hem vragen dit nader te onderbouwen. 
Ten aanzien van de waterdruk is contact geweest met de collega van water. Hij heeft aangegeven 
dat WML verplicht is voor voldoende waterdruk te zorgen.  
 
Verder zijn gisteren nog aanvullende vragen ingebracht. Ik verwacht in de loop van deze week op de 
aanvullende vragen te kunnen reageren.  
 
Vervolg 
Vanavond vindt een informatiebijeenkomst plaats voor de raad. Als tweede agendapunt staat een 
presentatie over het locatieonderzoek geagendeerd. Dit start naar verwachting om 20.00 uur. Deze 
bijeenkomst is via de website 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2020/25-augustus/19:30 te 
volgen.  
 
 
 



Stukken openbaar 
De stukken van het locatieonderzoek zijn vanaf nu openbaar. Mede vanwege het feit dan vanuit de 
tweede voorkeurslocatie een brief naar de raad is verzonden, zijn door de pers vragen gesteld. Wij 
verwachten dat morgen een artikel in De Limburger wordt gepubliceerd over het locatieonderzoek.  
Voor de goede orde deel ik u mede dat de aanvullende vragen/reacties, die vanuit de omwonenden 
van de locatie Kesselstraat zijn gestuurd, niet openbaar zijn.  
 
Overleg 
Het is mogelijk om in vervolg op de bijeenkomst van 7 juli 2020 een nieuwe bijeenkomst met u in te 
plannen. Het verzoek is aan mij door te geven indien u dit wenst. Dan zal ik een nieuw overleg 
inplannen. 
 
Tot slot 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u met mij contact opnemen.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Marian Arts 
adviseur afdeling Ruimte & Economie 
 


