Nieuwsbericht
Aan: leden van de klankbordgroep en het werkatelier
Datum: 16 december 2010
Begin november hebt u een nieuwsbrief gehad over de voortgang van het
project Beekstraatkwartier. Volgende week publiceren we voor het ‘grote
publiek’ in de Gemeentewijzer ook een artikel hierover. In deze nieuwsbrief
willen wij u hierover informeren.
De markt op!
Tijdens enkele weekmarkten begin 2011, zal ook wethouder Anton Kirkels
aanspreekbaar zijn op dit project. Er komt een speciale marktstand
waarmee in woord en beeld een overzicht wordt gegeven van het proces. U
bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn zodat u uw eigen
ideeën, als u wilt, zelf kunt toelichten.
Het is ook de bedoeling om de ideeën en schetsen begin 2011 tentoon te
stellen in de hal van het stadhuis.
Studieopdracht
In de tussentijd werken zo’n 60 leerlingen van het Bisschoppelijk College
aan een studieopdracht over de toekomstige invulling van het
Beekstraatkwartier. Eind januari 2011 presenteren zij hun ideeën over het
toekomstige Beekstraatkwartier.
Beekstraatkwartier in raadscommissie
Op 16 november werd de stand van zaken van het project aan de
raadscommissie Ruimtelijke Zaken gepresenteerd en positief ontvangen.
Ideeën en suggesties blijven welkom
De ideeënfase loopt nog tot april 2011. In het artikel in de Gemeentewijzer
worden de inwoners van Weert nogmaals uitgenodigd om ideeën kenbaar te
maken. We doen deze extra oproep zodat we over nog bredere informatie en
over nog meer ideeën kunnen beschikken. We merken ook dat er nog altijd
ideeën binnenkomen en vinden het zonde wanneer deze ideeën niet meer
meegenomen zouden kunnen worden. Deze ideeën bespreken we samen
met de input vanuit de marktstand met het werkatelier en de
klankbordgroep.

Zijn de ideeën realistisch?
De ideeënfase loopt nog tot april 2011. Alle verzamelde ideeën worden
intussen in brede zin getoetst. Enerzijds op welke uitstraling en welke
functies het gebied moet krijgen en anderzijds op haalbaarheid. Wat is er
mogelijk qua extra woningen, winkelruimte, eventueel behoud van (een deel
van) van de bestaande gebouwen in het plangebied, en – niet onbelangrijk financieel. Ofwel, zijn de ideeën realistisch? Zodra deze fase is afgerond,
worden de klankbordgroep en het werkatelier opnieuw samengeroepen om
de uitkomsten te bespreken.
Hopelijk ontmoeten we elkaar op de marktstand. U wordt nog geïnformeerd
over de exacte datum en het tijdstip.
We wensen u alvast prettige feestdagen toe.

