Voorzitter en leden van het FVO
van de gemeente Weert.
I.a.a. F. Speet

Weert,

inlichtingen: M. Wolfs-Corten
doorkiesnummer: 575 206

25 mei 2012

Onderwerp: vergadering 31 mei 2012
Bijlagen:
2
Geachte leden,

Namens de voorzitter, de heer J. Heijmans, nodig ik u hierbij uit voor een openbare
vergadering van het FVO op donderdag 31 mei aanstaande om 19.30 uur in de B&Wkamer van het stadhuis.
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
1.
Opening en mededelingen.
2.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 25 april 2012, met wijzigingsverzoek
dhr. P. Lempens (SP) (bijlagen).
3.
Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
4.
Tegenbezoek delegatie Hangzhou China.
5.
Rondvraag en sluiting.

Hoogachtend,

M.H.R.M. Wolfs-Corten
Griffier.

Beekstraat 54
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Van:
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Paul Lempens <p.lempens@gmail.com>
M Wolfs <M.Wolfs@weert.nl>
5/6/2012 15:01
correcties fvo 25-4

Dag Madeleine,
pagina 2, tweede alinea, na de 3e zin schrappen de zin: 'Het taalgebruik kon beter.' Dit heb ik niet gezegd. Mijn
toelichting volstaat met de voorafgaande zin.
pagina 2, tweede alinea, aanvullen na laatste zin: 'De SP geeft aan dat het verzoek wel degelijk was gehonoreerd bij
het vaststellen van de agenda. Bij de overige punten was er geen inbreng, daarom is de vergadering verlaten.'
pagina 2, laatste alinea bij punt 3, svp corrigeren vanwege feitelijke onjuistheid. Het gaat om een vertrouwelijk
mailbericht van raadslid Peterse aan wijkraadsleden, niet om een openbaar bericht op de SP-website.
Inhoudelijke toelichting: De samenvatting van de stemverhouding is wel degelijk correct, namelijk dat CDA, SP en
PvdA voor een rotonde waren. Dat voorstel haalde het niet omdat WeertLokaal D66 en VVD daar tegen waren. Omdat
er wel maatregelen moeten worden genomen, hebben wij onze stem niet onthouden voor het raadsvoorstel voor een
veilige oversteek met verkeerslichten. Maar dat betekent niet dat wij voor verkeerslichten waren.
Gelieve dit aan te passen in het verslag.
groeten,
Paul
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