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Weert, 6 januari 2015
Geacht college,
Op dinsdag 30 december jl. konden wij in de krant lezen, dat de aanleg van een park bij het
voormalíg woonzorgcomplex De WeÍjer (Biest) plotseling is uitgesteld. Dit is tegen de afspraken in die
met de groep initiatiefnemers voor het aanleggen van een park zijn gemaakt. Overigens moesten
deze initiatiefnemers het besluit via de media vernemen.
Het blijkt dat de betreffende zorgunits zijn verkocht aan aannemersbedrijf Janssen lnfra uit Son. Deze
wil de units kennelijk pas verwijderen, als ze bij een nieuwe gebruiker kunnen worden geplaatst. Het
is onduidelijk wanneer dat zal plaats vinden.

jl. heeft de wethouder tijdens de raadsvergadering geadviseerd om motie 1.M.6
lnitiatief park Bíest over te nemen. De motie is vervolgens bij stemming door de raad aanvaard.
Middels deze motie draagt de raad het college o.a. op:
¡ met de werkgroep die het initiatief heeft genomen tot de aanleg van dit park constructieve
afspraken te maken voor de realisering van dit plan;
. de raad in het eerste kwartaal 20L5 te informeren over de concrete afspraken en resultaten

Op 12 november

van de samenwerking.
Verder is ons ter ore gekomen dat het huidige uitstel de werving van sponsoren frustreert. De
financiële ondersteuning van de aanleg van het park komt op de tocht te staan. De sponsoren willen
niet alleen zekerheid dat de aanleg doorgaat, maar ook dat de aanleg voor een gestelde datum een
aanvang neemt. De gelden zullen anders een alternatieve bestemming krijgen.
Bovendien is dít initiatief genomineerd voor deelname aan de landelijke wedstrijd 'Kern met Pit'.
Hierbij worden bewonersgroepen uitgedaagd om hun idee voor verbetering van hun leefomgeving te
realiseren. De meest aansprekende initiatieven ontvangen een geldprijs ter stimulering van een
voorspoedige realisering van hun initiatief. De startbijeenkomst in Limburg is op 24 januari a.s.
Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie van D66 Weert de volgende vragen:
L - Past het uitstel van sloop binnen de bouwvergunnÍng ter plaatse? Zo ja, hoe? Zo niet, waarom

wordt er niet handhavend opgetreden?
2 - Geeft de gemeente op de hierboven geschetste wijze invulling aan het op constructieve wijze
maken van afspraken voor realísering van het plan van dit burgerinitíatief, zoals in het
coalitieprogramma voor dit soort initíatieven in het algemeen en in de aanvaarde motie ín het
bijzonder is verwoord? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo niet, wat gaat u doen om dit wel te realiseren?
Met vriendelijke groet,
Erik Werps
Fractie D66

