Aan het college van B&W van Weert

Weert 25 maart 2021.

Thema’s voor bespreking van het onderwerp ‘’Weert West’’ KMS-Lichtenberg en Boostenzalen in de
vergadering van de commissie RE van 31 maart 2021

Tekst in artikel De Limburger over de KMS
“Al op 18 juli 2014 - ruim een jaar eerder dan Weert nu beweert - schuift een wethouder aan tijdens een
overleg met het COA, blijkt uit mailwisseling die De Limburger heeft opgevraagd. Formeel is Weert tot ver in
2015 tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Achter de schermen is deze weerstand minder groot. Als
het azc een meerwaarde vormt voor het concept kan er gepraat worden.”
en
antwoord van het college van 27 januari 2015 op artikel 40-brief van D88 over COA en KMS.
Boven het voorstel voor de aankoop van de KMS en het terrein van het College en de verkoop van de KMS
(raad 24 februari 2016) staat “Portefeuillehouder : P.P.H. (Paul) Sterk en A.F. van Eersel”.
Rol van wethouder Sterk in het hele proces van de aankoop en verkoop.
Besluitvorming over de aangepaste overeenkomsten met Rijksvastgoedbedrijf en HQ na ingreep RVB
(toevoeging meerwaardeclausule bij te ontwikkelen bestemmingsplan / (binnenplanse)
bestemmingsplanwijziging / inpassingsplan)
Verwachtingen die HQ bij de verkoop van de KMS (februari 2016) en de Lichtenberg (maart 2017) heeft
gewekt, zoals in de betreffende raadsvoorstellen weergegeven, versus de brief van Novaform van 18 april
2019.(“Met de transformatie van de monumentale kazernegebouwen en de renovatie van het
openluchttheater gaan grote investeringen gepaard. Om Horne Ouartier en De Lichtenberg een bestendige
vernieuwde toekomst te geven hebben we meer ontwikkelingsmogelijkheden nodig dan alleen de
huidige(algemene) maatschappelijke bestemming, voor zover het Horne Quartier betreft.”)
Verlenging werkingsduur intentieovereenkomst met Novaform inzake KMS en Lichtenberg.
Renovatie Lichtenberg.
Wanneer begint de renovatie?
Wat wordt tot het begin van de renovatie gedaan om (verder) verval tegen te gaan?
Wijziging bestemmingsplan voor de Boostenzalen, uitspraak van eigenaar J. Smeets over verwachting die de
gemeente heeft gewekt. Verwachting voor vervolg.
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