Aan het college van burgemeester en wethouders
en de raad van de gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Weert, 16 december 2013

Betreft: Beekstraatkwartier (vragen art. 40 RvO)

Geacht college,

In april is de herziene bestuursopdracht Beekstraatkwartier vastgesteld. Op 18 september is
er in de informatiebijeenkomst commissie RO gepraat over een tijdelijke invulling en is er
een afspraak gemaakt over welke opties verder zouden worden onderzocht. Belangrijke
conclusie was toen dat stadhuis, parkeerdek, parkeergarage en woningen als één geheel
zouden worden beschouwd.
De PvdA Weert heeft een aantal vragen naar aanleiding van de informatie avond Ruimtelijke
ordening inzake het Beekstraatkwartier van 4 december 2013.
 Verkoop van het stadhuis is niet besproken in september. Er zouden bepaalde opties
worden uitgewerkt. Waarom wijkt u hier vanaf?
 Wat is het verschil tussen het plan van Focus voor aankoop van het stadhuis en
vestiging van winkels en het plan van een aantal Weerter ondernemers voor
hetzelfde gebied?
 Waarom is een uitbreiding van het aantal m2 winkelvloeroppervlakte bij verkoop aan
Focus van ondergeschikt belang?
 Hoe ziet u de rol van de gemeentelijke instellingen als kostendrager in het plan van
Focus?
 Waarom staat u toe dat er steeds een nieuw plan aan de Raad wordt gepresenteerd?
 Hoe staat u tegenover het gestelde in de bestuursopdracht van april?
 Wanneer kan de raad nu de uitwerking van de opties, zoals besproken in de
informatiebijeenkomst van de commissie RO verwachten?
 Last but not least willen wij graag vernemen hoe het communicatie traject richting de
omwonenden tot op heden is verlopen. Hoe hebt u de gemaakte afspraken met de
omwonenden ingevuld?
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De PvdA Weert is van mening dat er nu onderhand een besluit moet worden genomen over
de invulling van het Beekstraatkwartier. Voor de PvdA Weert is uitgangspunt dat het
stadhuis, de parkeergarage, het parkeerdek en de woningen als een eenheid wordt gezien.
Ook is de PvdA Weert voor de beste invulling van dit gebied.

De PvdA Weert ziet uw schriftelijke beantwoording het liefst tegemoet voor de
commissievergadering RO van 23 januari 2014.

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van de PvdA Weert
Conny Beenders‐van Dooren

Maasgouwstraat 6
6004 GZ Weert.
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