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Inlichtingen:
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8 juni 2012

Onderwerp: Informatiebijeenkomst raadscommissie Ruimtelijke Ordening.
Bijlage(n): 1
Geachte leden en portefeuillehouders,
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, de heer L.C.G. Kusters, uit tot het bijwonen van
een informatieve bijeenkomst voor de raadscommissie Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 20 juni 2012 om 19.30 uur in de raadzaal
van het stadhuis. Enig agendapunt is het concept voorontwerp bestemmingsplan
buitengebied. De externe klankbordgroep is eveneens uitgenodigd voor deze
bijeenkomst.
Alle 54 bestanden vindt u in pdf op de website (www.weert.nl/bestemmingsplannen >
voorontwerp). Hierbij nog een kleine instructie voor het lezen van de verbeelding:

Om te beoordelen op welk kaartblad de locatie zich bevindt die u wenst te bekijken dient u eerst de
legenda te openen. Rechts onder in de legenda is een overzicht opgenomen van de verdeling van de
kaartbladen over het plangebied. Hier kunt u dan opzoeken welk kaartblad u wilt bekijken. Vervolgens
opent u het betreffende kaartblad. U kunt inzoomen op de locatie die u wenst te bekijken. Overigens
bevindt dit overzicht zich op elk kaartblad.

De regels staan als afzonderlijk pdf-bestand op de website, evenals de toelichting en het
bijlagenboek bij de toelichting.
Alle bijlagen liggen ook ter inzage in de leeszaal.
Vanuit de ambtelijke organisatie wordt verzocht om vragen, discussiepunten en
opmerkingen uiterlijk maandag 18 juni door te geven (per mail naar m.arts@weert.nl),
zodat de avond goed kan worden voorbereid.
Er zal op 20 juni onder andere worden ingegaan op ontwikkelingen in de veehouderij en
op het verdere proces. Het voornemen bestaat om het bestemmingsplan als concept
voorontwerp in de maanden juli en augustus beschikbaar te stellen op de website van de
gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl met als doel dat alle betrokkenen op hun
eigen situatie kunnen reageren. De verbeelding is zorgvuldig opgesteld. Dit sluit echter
niet uit dat er toch nog foutjes ingeslopen zijn. Verder is deze stap van belang omdat er
nu geheel anders wordt omgegaan met de bestemming wonen ten opzichte van het
geldende bestemmingsplan. Uiteraard wordt de motie van Weert Lokaal ook hierbij
betrokken. Begin juli wordt er een algemene informatieavond gehouden over de
uitgangspunten van het bestemmingsplan.
Met vriendelijke groet,
M.H.R.M. Wolfs-Corten.
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