
 

 
 

 
 
 

    
Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 10 november 2014 
 
 
Onderwerp 
 

Opening 

  Welkom aan de aanwezigen, in het bijzonder de externe 
inleiders van vanavond en mw. Winters (Weert Lokaal), die 
vandaag jarig is.  

 
 
Onderwerp 
 

Spreekrecht 

  Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van dhr. 
Hendriks van de Stichting Groen m.b.t. het onderwerp CZW. 

 
 
Onderwerp 
 

Vaststellen agenda 

  Stand van zaken Lemmers wordt niet als vast agendapunt 
omschreven, maar wel voor elke bijeenkomst geagendeerd. 

 Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
Onderwerp 
 

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst d.d. 08-10-
2014 

  Geen opmerkingen. 
 Er wordt kennisgenomen van de aandachtspunten- en 

actielijst. 
 
 
Onderwerp 
 

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte 
brieven. 

Acties   De antwoorden op brieven met nummers 323, 324 en 350 
worden naar de raad gezonden. 

 
 
Onderwerp 
 

Vrouwenhof, presentatie plan voor de bouw van 30 
woningen op de zogenaamde Hoevelocatie 

Aandachtspunten  Bezien of straatverlichting met LED’s of zonne-energie 
mogelijk is. 

 Commissie is positief over hoevebouw en omdat het een plan 
is voor het duurdere huursegment. 

Acties   Nagegaan wordt of er op deze locatie en in Molenakker gevist 
mag worden.  

 
 
Onderwerp 
 

Kennismaking met nieuwe duurzaamheidscoördinator en 
toelichting beleidsplan duurzaamheid (presentatie is te 
zien via de website) 

Aandachtspunten  Zuinige straatverlichting gemeente Tilburg betrekken bij 
uitwerking beleid.  

Acties   Commissie informeren of het kopen van windmolens buiten 
Weert meetelt voor het behalen van de doelstelling. 



 
 
 
Onderwerp 
 

Presentatie plannen nieuwe ontgronding CZW 

Aandachtspunten  Planologische inpassing recreatieve invulling.  
 Concurrentie t.o.v. exploitaties gemeente elders in Weert, 

zoals de waterskibaan IJzeren Man. 
 Raad betrekken bij vervolg. 

Acties   Geen. 
 
 
 
Onderwerp 
 

Stand van zaken Lemmers 

Aandachtspunten  Vóór elke informatiebijeenkomst wordt voortaan een 
schriftelijke stand van zaken gemaild.   

Acties   Geen. 
 
 
 
Onderwerp 
 

Bespreken 12e tussenrapportage Beekstraatkwartier 

Aandachtspunten  Geen. 
Acties   Geen. 

 
 
 
Onderwerp 
 

Rondvraag wethouder Van Eersel 
 

Aandachtspunten  Afhandeling acties voortgangsrapportages vóór eind 2014. 
Acties   Collegebesluit CZW naar commissie mailen. 

 Februari/maart 2015 onderwerp centrummanagement/ 
binnenstad agenderen voor informatiebijeenkomst. 
Jaarverslag 2013 bij betrekken. 

 In het jaarverslag 2013 van centrummanagement worden 
diverse inkomstenposten genoemd van in totaal € 40.000,- 
voor het organiseren van evenementen. De vraag of deze 
bijdragen door de gemeente zijn betaald wordt schriftelijk 
beantwoord. 

 
 
 
Onderwerp 
 

Rondvraag voor wethouder Litjens 
 

Aandachtspunten  Geen.   
Acties   Nagaan of bussen op Stationsplein over vluchtheuvel rijden 

en commissie schriftelijk informeren. 
 DHV-rapport over verkeerssituatie Stationsplein naar 

commissie zenden. 
 Nagaan of er op de Altweerterkapelstraat te hard gereden 

wordt sinds de aanleg van lagere verkeersdrempels.  
 
 
Onderwerp 
 

Rondvraag wethouder Gabriëls 
 

Aandachtspunten  Geen. 
Acties   Geen. 

 


