
 

 
 

 
 
 

    
Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 8 oktober 2014 
 
 
Onderwerp 
 

Opening 

  Welkom aan de aanwezigen, in het bijzonder de externe 
inleiders van vanavond.  

 
 
Onderwerp 
 

Spreekrecht 

  Er zijn geen verzoeken ingekomen. 
 
 
Onderwerp 
 

Vaststellen agenda 

  Stand van zaken Lemmers is in afwijking van de afgesproken 
vergaderstructuur op verzoek van de commissie toch een 
vast agendapunt geworden. 

 Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
Onderwerp 
 

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst d.d. 10-09-
2014 

  Opgemerkt wordt dat de notulering beperkt is geworden in de 
nieuwe structuur.  

 Er wordt kennisgenomen van de aandachtspunten- en 
actielijst. 

 
 
Onderwerp 
 

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte 
brieven. 

  Geen bijzonderheden. 
 
 
Onderwerp 
 

Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-
Limburg (presentatie is te zien via de website) 

Aandachtspunten  Reductie overcapaciteit woningbouw in relatie tot andere 
gemeenten in de regio. 

 Is instrument voldoende om het doel samen met andere 
gemeenten te bereiken? 

Acties   Structuurvisie wordt in de volgende vergadercyclus ter 
vaststelling voorgelegd.  

 
 
 
Onderwerp 
 

Eindrapport Rekenkamer Weert “Toetsing (actieve) 
grondbeleid en grondprijsbeleid in de gemeente Weert” 
(presentatie is te zien via de website) 

Aandachtspunten  Geen.  
Acties   Geen. 

 
 



 
Onderwerp 
 

Parkeerinformatie (presentatie is te zien via de website) 

Aandachtspunten  Relatie met raadsbesluit juni 2013: het budget wordt voor 
een deel anders besteed dan waarvoor de raad het in 2013 
beschikbaar heeft gesteld.  

 Commissie vindt het een goed uitgewerkt plan. 
Acties   Voorstel parkeerregime en tarieven volgt. 

 
 
 
Onderwerp 
 

Stand van zaken Lemmers (vast agendapunt) 

Aandachtspunten  Geen.   
Acties   De raad ontvangt een memo van wethouder Van Eersel met 

openbare informatie omtrent de stand van zaken. 
 
 
 
Onderwerp 
 

Bespreken 11e tussenrapportage Beekstraatkwartier 

Aandachtspunten  Geen. 
Acties   In december wordt een raadsvoorstel aan commissie en raad 

voorgelegd over de tijdelijke invulling. 
 
 
 
Onderwerp 
 

Rondvraag wethouder Van Eersel 
 

Aandachtspunten  Geen. 
Acties   Voortaan wordt een overzicht van de beantwoorde artikel 40 

RvO-brieven met de stukken voor de 
informatiebijeenkomsten meegezonden. 

 
 
 
Onderwerp 
 

Rondvraag voor wethouder Litjens 
 

Aandachtspunten  Geen.   
Acties   Er zal een evaluatie van de genomen verkeersmaatregelen 

plaatsvinden. 
 De vraag of de opdrachtverstrekking aan Deloitte betrekking 

heeft op het jaar 2013 of 2014 en of het honorarium van de 
accountant gemaximeerd is wordt schriftelijk beantwoord.  

 Parkeren op gekleurde strepen Bassin: als dat blijft doorgaan 
wordt ertegen opgetreden. 

 Punaiserotonde Nassaulaan-Graswinkellaan-Maaseikerweg: 
de raad wordt op de hoogte gesteld van de informatie die 
naar de wijkraad is gegaan; de situatie wordt opnieuw 
bekeken en aan de commissie voorgelegd alvorens iets 
nieuws aan te leggen.  

 
 
Onderwerp 
 

Rondvraag wethouder Gabriëls 
 

Aandachtspunten  Geen. 
Acties   Geen. 

 
 


