
 

 

 
 

WENSEN EN BEDENKINGEN 

 
Onderwerp: gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg t.b.v. 14 tijdelijke woningen 

 

De gemeenteraad van Weert in vergadering bijeen op woensdag 25 september 2019. 

 

Spreekt uit: 

• Niet over te gaan tot plaatsing van tijdelijke woningen op de locatie Zevensprong omdat: 

1. de procedure afspraken zoals vooraf  in overleg met de wijkraad te gaan niet  zijn nagekomen;  

2. het in een vroeg stadium informeren en op de  juiste manier communiceren met de omwonenden en de 

wijkraad niet goed is verlopen; 

3. er geen inspraak vooraf mogelijk was terwijl het college burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft 

staan; 

4. de communicatie en informatie met de Raad t.a.v. het voorliggende plan beperkt is gebleven tot een 

raadsvoorstel waarin de raad wensen en bedenkingen kan inbrengen; 

5. de antwoorden op de vragen van zowel de wijkraad als de omwonenden pas op 23 september 2019 

beschikbaar waren; 

6. het door de raad gevraagde overleg met de wethouder en de wijkraad en de omwonenden pas op 23 

september 2019 heeft plaatsgevonden; 

7. De raad op 24 september een gewijzigd voorstel heeft ontvangen. Hier een beslispunt aan is toegevoegd 

inzake het grondprijsbeleid. 

8. De tekst van het voorstel op essentiële onderdelen is gewijzigd. 

 

• Niet over te gaan tot plaatsing van tijdelijke woningen op de locatie Zevensprong omdat: 

het voorliggende raadsvoorstel volledig voorbij gaat aan de zorgvuldigheid van de opdrachtformulering en 

tweeledige doelstelling zoals geformuleerd in de bestuursopdracht voor Weert-Zuid. (Tweeledige 

doelstelling: Onderzoek invulling-herschikking accommodaties/visie op de toekomstige invulling van de in 

eigendom van de gemeente zijnde locaties en accommodaties). 

  

• Dat het college ten aanzien van het plaatsen van tijdelijke woningen in Weert op korte termijn 

dient te komen met een actueel totaal plan van aanpak voor het plaatsen van tijdelijke woningen in Weert 

waarbij tevens inhoud wordt gegeven aan het begrip tijdelijkheid in relatie tot de aard en omvang van de 

problematiek, de woningen en mogelijke locaties. 

 

• Het besluit tot het plaatsen van tijdelijke woningen en een daarbij passende locatie pas te nemen 

als de bestuursopdracht voor Weert-Zuid aan de raad is voorgelegd. 

 

Fractie DUS Weert 

Conny Beenders-van Dooren 

Rob van Dooren 

Mieke Marechal-Wolter 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fractie DUS Weert,  Fractie PvdA, 
I. Beenders  F. Kadra 

 

Besluitvorming: verworpen. 


