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ONDERWERP 

 
Voorzieningenplannen stedelijk gebied  
 

AANLEIDING EN RELATIE 
MET EERDERE/LATERE BESLUITVORMING/TOEZEGGING 

 
 
Medio 2011 is besloten om voorzieningenplannen op te stellen voor 7 deelgebieden van 
Weert: Weert noord (boven kanaal), Weert midden (tussen kanaal en spoor), Weert zuid 
(onder spoor), Stramproy, Tungelroy, Altweerterheide en Swartbroek. 
 
In de voorzieningenplannen wordt een beeld geschetst van het aanbod van en de behoefte 
aan maatschappelijke voorzieningen voor de komende jaren. Hierbij wordt niet enkel 
gekeken naar de omvang van het aanbod en de behoefte, maar ook naar spreiding, 
functionaliteit en kwaliteit, mogelijkheden tot clustering etc. Daarnaast bevatten de 
voorzieningenplannen voorstellen tot invulling van de (huidige en toekomstige) behoefte. 
Ze vormen hiermee de basis om te komen tot een toekomstbestendig 
voorzieningenaanbod. 
 
Het voorzieningenplan Stramproy (pilot) is inmiddels afgrond en op 13 maart 2013 door 
de gemeenteraad vastgesteld. Op 2 april 2013 hebben burgemeester en wethouders de 
projectopdracht voor de overige 6 voorzieningenplannen vastgesteld (BW-005796). 
 
Op 21 januari 2014 hebben burgemeester en wethouders de inventarisatienota 
voorzieningenplannen vastgesteld (BW-006772). Deze nota was het vertrekpunt voor de 
verdere uitwerking van de voorzieningenplannen. 
 
Voor het opstellen van de voorzieningenplannen voor het stedelijk gebied (noord, midden 
en zuid) is het externe adviesbureau Hospitality Consultants aangesteld. Deze 
voorzieningenplannen zijn in concept gereed en worden tijdens de informatiebijeenkomst 
op 10 november 2014 aan uw raad gepresenteerd. 
 
De voorzieningenplannen voor de kerkdorpen worden door de gemeente zelf opgesteld. 
Deze plannen zijn momenteel in voorbereiding. 
 

HOE WORDT GEÏNFORMEERD? 
 
Presentatie, GEEN schriftelijke stukken 
>> Presentator: De heer Dick Leijen, Hospitality Consultants 
>> Duur: Presentatie 30 minuten, vragen 60 minuten 
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PLANNING PROCES 
 
Voorzieningenplannen stedelijk gebied: 
- 10 november 2014: informatiebijeenkomst raadscommissie Inwoners en 

Bedrijfsvoering. 
- 1e kwartaal 2015: vaststellen concept voorzieningenplannen stedelijk gebied door 

gemeenteraad. 
- Aansluitend: inspraakprocedure. 
- 2e kwartaal 2015: vaststellen definitieve voorzieningenplannen stedelijk gebied door 

gemeenteraad. 
 
Voorzieningenplannen kerkdorpen: 
- 1e kwartaal 2015: informatiebijeenkomsten in kerkdorpen. 
- 1e / 2e kwartaal 2015: vaststellen concept voorzieningenplannen kerkdorpen door 

gemeenteraad. 
- Aansluitend: inspraakprocedure. 
- 2e / 3e kwartaal 2015: vaststellen definitieve voorzieningenplannen kerkdorpen door 

gemeenteraad. 
 
 


