20210519 Rondvraag voor de commissie R&I
1. Op het terrein van de voormalige van Horne-Kazerne zijn de lindebomen rigoureus
gekortwiekt. Zie de foto bijlage.
A)Is het College hiervan op de hoogte?
B)Weet het College wanneer de snoei heeft plaatsgevonden voor of tijdens het
broedseizoen?
C) Is hiervoor vergunning aangevraagd? Zo nee wat is hiervan de consequentie?

2. De winkeliers van de Beekstraat en de vastgoedeigenaren (BIZ V) zijn al jaren bezig over een
doorgang ter hoogte van de Liefhebber, naar de parkeergarage onder Cwartier. Inmiddels
zou het geld daarvoor bij elkaar zijn gebracht.
A)Hoe staat het met de vergunning aanvraag? De offerte liep tot 15 mei 2021. En door niet
tijdige verlening van de vergunning zou de prijsopgave uit de offerte mogelijk vervallen.

3. DUS Weert heeft over de doorgang in Beekstraat schriftelijke vragen gesteld. Uit de
antwoorden bleek dat de gemeente geen geld beschikbaar stelt vanwege de herontwikkeling
van het Beekstraat kwartier.
A)Wanneer kan de raad informatie verwachten omtrent de plannen?

4. A)Hoe staat het met de ontwikkeling van het verkeersveilig maken van de Rietstraat?
B)Wanneer wordt er begonnen met de realisatie? (het voorstel is heel erg snel naar de raad
gekomen wij verwachten ook een snelle en adequate uitvoering)

5. Vrachtverkeer Kazernelaan. In uw antwoord van 5 mei 2021 op onze vragen geeft u aan dat u
dit voor het deel van de Kazernelaan tussen de randweg en de Nelissenhofweg niet
cijfermatig kunt onderbouwen. De kazerne is in gebruik voor onderwijs. Dat betekent dat er
een toename is van langzaam verkeer. DUS Weert is van mening dat uit oogpunt van
veiligheid er zeker zou moeten worden gehandhaafd op snelheid en vrachtverkeer.
A) Waarom wordt er wel geteld en gemeten op het 2e deel van de Kazernelaan tussen
Nelissenhofweg/Sluis?
B) Kunnen er op korte termijn tellingen worden uitgevoerd op het eerstgenoemde deel?
C) Bent u al in gesprek met de omwonenden en de wijkraad en wat is hiervan het resultaat?
D) Is het mogelijk om de Kazernelaan te kwalificeren als een NIET doorgaande weg voor
vrachtverkeer?
E) Om welke reden is de Kazernelaan niet opgenomen in het mobiliteitsplan?
6. Vraag inzake brieven aan College en Raad. Deze week ontving de raad een mail van een
briefschrijver die eerder een brief had gestuurd over Horne Quartier. Betrokkene heeft geen
ontvangstbevestiging ontvangen. Wat is de procedure bij een ingekomen brief? Wordt er een
ontvangstbevestiging gestuurd en wordt aan briefschrijvers gemeld binnen welke termijn zij

antwoord kunnen verwachten? Waarom worden de antwoorden op brieven die ook aan de
raad zijn gericht niet in overleg met of door de raad beantwoord? Of is dit niet gebruikelijk.

7. DUS Weert heeft kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State inzake de
herinrichting van CZW rond het blauwe meertje. Wat is de consequentie van die uitspraak?
Resteert er nog wel voldoende ruimte om de afgesproken 23,6 hectare natuur aan te leggen
(compensatie).

