
 

 
 

 
 
 

    
Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 10 
september 2014 
 
Onderwerp 
 

 Belang Agribusiness 

Aandachtspunten  Een dergelijk onderzoek zou ook voor andere 
speerpuntsectoren interessant zijn.  
 

Acties   Geen 
 

 
Onderwerp 
 

 Ontwerp POL 2014, ontwerp Omgevingsverordening 
Limburg 2014 en ontwerp PVVP 

Aandachtspunten  A2 is belangrijk, aanleg spitsstroken, voorbeeld Echt-
Susteren, provincie zou kunnen voorfinancieren. Brainport en 
Keyport zijn hiervoor belangrijk.   

 Doelgroepenvervoer, in concessie zit alleen coördinatie. Nog 
afwachten.    

Acties   Afhankelijk van besluitvorming in GS over POL2014 contact 
opnemen met leden PS vanuit de politieke lijnen. 
 

 
Onderwerp 
 

 Nieuwbouw stadhuis financieel 

Aandachtspunten  Lijstje met nadere verbeteringen wordt teruggekoppeld voor 
besluiten genomen worden.       

Acties   Geen 
 

 
Onderwerp 
 

 Bespreken van het plan van aanpak regulier 
onderhoud bestemmingsplannen 

Aandachtspunten  Geen   
    

Acties   Geen 
 

 
 
Onderwerp 
 

 Bespreken van het rapport ’Weert, visie op de 
ontwikkeling van de structuur van 
boodschappencentra’ 

Aandachtspunten  Het zou beter zijn als de raad dit soort stukken vaststelt. 
 

Acties   Als C-stuk naar de raad (wordt cyclus november). 
 

 
 
Onderwerp 
 

 Bepreken van het advies met betrekking tot de 
monitoring Regionale Woonvisies Weerterkwartier  
2010-2014 en Midden-Limburg Oost 2010-2014 

Aandachtspunten  Geen 
 

Acties   Rapportage wordt in kleur gemaild.  
 Maandelijkse CBS-cijfers voortaan mailen. 



 
Onderwerp 
 

 Rapportage Beekstraatkwartier 
 

Aandachtspunten  Geen 
  

Acties   4e kwartaal 2014 komt er een voorstel. 
 

 
Onderwerp 
 

 Rondvraag wethouder Van Eersel 
 

Aandachtspunten  Jaarverslag 2013 Centrummanagement 
 Stand van zaken Lemmers 

Acties   Jaarverslag Centrummanagement uiterlijk in 4e kwartaal 
2014 beschikbaar stellen 

 Lemmers als vast agendapunt op de agenda zetten. 
 
Onderwerp 
 

 Rondvraag voor wethouder Litjens 
 

Aandachtspunten  Wat is er aan de hand met de kruispunten Maaseikerweg-
Beatrixlaan en Maaseikerweg-Nassaulaan. 

 Wat is er aan de hand met de Heuvelweg Leuken (brief van 
de heer Reintjens) 

 Wat is er aan de hand met de fonteinen op de Nieuwe Markt, 
ze zijn niet meer in werking. 

 Doen we een evaluatie van genomen verkeersmaatregelen? 
  

Acties   Vragen schriftelijk beantwoorden 
 

 
Onderwerp 
 

 Rondvraag wethouder Gabriëls 
 

Aandachtspunten  Antwoord op brief met vragen CDA over Paterskerk is nog 
niet ontvangen. 

Acties   Antwoord brief CDA met vragen over Paterskerk naar alle 
raadsleden verzenden (is gebeurd op 12-09-2014) 
 

 
 


