Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst RO d.d. 13-05-2015

Onderwerp

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
Er is bericht van verhindering ontvangen van dhr. Van
Brussel (VVD) en wethouder Litjens (Weert Lokaal).
Mw. Van Eijk (VVD) en mw. Jacobs (Weert Lokaal) hebben
zich aangemeld.

Onderwerp

Spreekrecht
Er is spreekrecht aangevraagd door dhr. G. Hendriks van de
Stichting Groen Weert bij agendapunt 6 (stand van zaken
CZW fase 2).
Ook is er spreekrecht aangevraagd door dhr. Reuling namens
Heijmans & Majoor bij agendapunt 8 (bouwplan nieuw
winkelcentrum Leuken-Groenewoud).

Onderwerp

Vaststellen agenda
Bij agendapunt 8 (bouwplan nieuw winkelcentrum LeukenGroenewoud) is een brief van de voorzitter van de wijkraad
ontvangen.
Het CDA heeft vragen over de brief van het college inzake de
afspraken met de Stichting Ark. De rondvraag van wethouder
Gabriëls vindt daarom aan het begin van de bijeenkomst
plaats.
De griffier zal nagaan of wethouder Litjens volgende week
aanwezig is bij de raadscommissie ruimte.
De vragen van het CDA waarom de presentatie door dhr. T.
Hendrikx geen doorgang heeft gevonden en wanneer de
jaarrekening 2014 van Centrummanagement Weert wordt
ontvangen worden ter vergadering door wethouder Van
Eersel beantwoord.
De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst raadscommissie RO d.d. 15-04-2015
Dhr. J. Engelen (VVD) heeft de bijeenkomst niet eerder
verlaten. Dit zal worden aangepast.
Er wordt voor het overige kennisgenomen van de
aandachtspunten- en actielijst.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte
brieven
Antwoordbrieven op brieven nummers 119 (CZW) en 124
(CWP) naar raad zenden (TOEZEGGING).

Acties

De vraag van de fractie DUS Weert of de muurtjes vóór het
stadhuis het zicht van auto’s belemmeren die vanaf de singel
de Driesveldlaan in willen draaien wordt volgende week door
wethouder Litjens beantwoord (TOEZEGGING).
De vraag van de fractie DUS Weert over de subsidie aan
schutterijen wordt ter vergadering door wethouder Gabriëls
beantwoord.
Er wordt kennis genomen van de aan de raad gerichte
brieven.

Onderwerp

Aandachtspunten

Acties

Stand van zaken CZW fase 2
(de presentatie is te zien via het Bestuurlijk Informatie
Systeem https://gemeenteraad.weert.nl bij de
vergaderstukken van onderhavige bijeenkomst)
Doorlooptijd indien het bestemmingsplan moet worden
gewijzigd.
Inbreng klankbordgroep.
Tijdsdruk bij ondernemer mag niet leiden tot haast voor
gemeente.
Aan de commissie worden beschikbaar gesteld: de
presentatie die de provincie Limburg voor de vorige raad
heeft gehouden wordt, de uitspraak van de Raad van State
en de brieven van Natuurmonumenten e.a., de presentatie
van mw. Bottinga van vorig jaar (waarin de cijfers van de
werkgelegenheid worden geactualiseerd).
De vraag of de ontgronding voldoet aan de door de provincie
verleende concessie en de voorwaarden daarin wordt
schriftelijk beantwoord.
Het scenario van het realiseren van een recreatieplas zonder
fase 2 van de ontgronding wordt betrokken bij de
realisatieovereenkomst.

Acties

Economisch profiel Weert
(de presentatie is te zien via het Bestuurlijk Informatie
Systeem https://gemeenteraad.weert.nl bij de
vergaderstukken van onderhavige bijeenkomst)
Zorg als werkgelegenheidsfactor.
Rol raad: wanneer wordt de raad gevraagd waarop beleid
wordt ingezet?
Profiel bestaat voor een deel uit aannames; toegevoegde
waarde moet nog blijken.
Het economisch profiel komt het derde kwartaal beschikbaar.

Onderwerp

Bouwplan nieuw winkelcentrum Leuken-Groenewoud

Onderwerp

Aandachtspunten

Aandachtspunten
Acties

Onderwerp
Aandachtspunten

Geen.
Derde kwartaal komt het plan terug in de commissie, met
vertrouwelijke financiële gegevens en samen met de
marktpartij Heijmans & Majoor.
Stand van zaken Lemmers
Memo met laatste stand van zaken wordt in GO gezet.

Acties

Onderwerp
Aandachtspunten

Acties

Onderwerp

Afgesproken wordt het onderwerp niet meer elke keer als
vast agendapunt op te nemen, maar alleen als er
substantieel nieuws te melden is.

Stand van zaken Stationsplein
Wethouder Van Eersel licht de stand van zaken Stationsplein,
St. Jozefslaan en kruispunt Maaseikerweg-Beatrixlaan toe.
De memo met informatie over deze projecten wordt in GO
gezet.
Geen.

Rondvraag informatieve vragen aan wethouders Van
Eersel, Litjens en Gabriëls
Wethouder Gabriëls licht het vervolg op het bestuurlijk
overleg met de Stichting Ark toe. Hij zal de commissie tijdens
de informatiebijeenkomst informeren telkens als er nieuws te
melden is (TOEZEGGING).
Wethouder Van Eersel beantwoordt ter vergadering de
vragen van DUS Weert over het terrein achter de
appartementen aan de Wilhelminastraat en het terrein bij het
appartementencomplex Ceres.

