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Aan de raadsleden

weert, 23F88.2018

Onderwerp : toezegging bestemmingsplan Kazernelaan 101

Geachte leden van de raad,

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 21 februari 2018 zijn drie
toezeggingen gedaan in relatie tot het bestemmingsplan Kazernelaan 101, te weten:
f . indieners zienswijzen bij bestemmingsplannen voortaan op de hoogte stellen van

het collegestandpunt met betrekking tot de zienswijzen wanneer deze in het
raadsvoorstel naar de raad gaan;

2. vraag of het bebouwingspercentage in voorliggend bestemmingsplan ruimer is
dan dat in het thans geldende bestemmingsplan wordt schriftelijk beantwoord;

3. vraag of nachtelijk verblijf door sporters is toegestaan wordt schriftelijk
beantwoord.

Hieronder krijgt u de antwoorden.

t. De indieners van een zienswijze zullen voortaan op de hoogte worden gesteld van
het collegestandpunt met betrekking tot de zienswijzen in de vorm van het
voorstel aan de raad. Verder worden de indieners van een zienswijze voortaan
geinformeerd over de datum van de behandeling in de commissie en in de raad.

2. Ja, het bebouwingspercentage zoals opgenomen in het bestemmingsplan
'Kazernelaan 10f is gelijk aan het bebouwingspercentage zoals opgenomen in
het bestemmingsplan 'Woongebieden 2OI4'voor deze locatie. Dit is in beide
gevallen 40olo.

3. Het is alleen toegestaan ter plaatse te overnachten ondergeschikt aan andere
activiteiten van de persoon passend binnen de bestemming. Dit betekent dat
personen van wie hun hoofdactiviteit op het terrein plaatsvindt, ter plaatse
mogen verblijven. Sport is als zelfstandige activiteit toegestaan. Dat zouden dan
ook sporters kunnen zijn, indien zij voor hun trainingen ter plaatse verblijven.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
Marian Arts. Ze is telefonisch bereikbaar op (0495) 575 22t en per e-mail via
m.arts@weert. nl.
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