
 
 
 

 
Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.                      
 
 
 Nr. Datum Afzender Omschrijving Stand van zaken 
1. 2004-578 17.11 

(11818) 
STO 

Boels Zanders Advocaten 
Postbus 490 
5900 AL Venlo 

Verzoek om planschadevergoeding naar 
aanleiding van de bouw van 7 appartementen 
en een commerciële ruimte aan de 
Maaspoort/Begijnenhofstraat. 

Het bouwplan, dat de basis vormt voor het 
verzoek om planschade, ligt stil in afwachting 
van de besluitvorming hierover. Zodra het 
project planologisch geregeld is, zal het 
planschadeverzoek worden behandeld. 

2. 2011-20 19.01 
(046994) 
OMB 

Burger Indiening zienswijze op ontwerp 
bestemmingsplan Kerkstraat 99 t/m 101. 

In afwachting van de gewijzigde aanvraag 
van de initiatiefnemer. 

3. 2011-329 10.10 
(056129) 
OMB 

Provincie Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 

Mededeling geen zienswijze op ontwerp 
bestemmingsplan Kazernelaan-Havenweg. 

Zal waarschijnlijk worden behandeld in de 
raadsvergadering van 27 juni 2012. 

4. 2011-330 07.10 
(056122) 
OMB 

Buurtbewoners Kazernelaan, 
Nobellaan, Uilenweg, 
Boshoverbeek e.o. 

Indiening zienswijze op ontwerp 
bestemmingsplan Kazernelaan-Havenweg. 

Zal waarschijnlijk worden behandeld in de 
raadsvergadering van 27 juni 2012. 

5. 2011-336 10.10 
(056185) 
OMB 

Burger Indiening zienswijze op ontwerp 
bestemmingsplan Kazernelaan-Havenweg. 

Zal waarschijnlijk worden behandeld in de 
raadsvergadering van 27 juni 2012. 

6. 2011-389 
 

29.11 
(057909) 
OSCAR 

Stichting voor Montessori-
onderwijs Zuidoost NL 
Schoutlaan 11a 
6002 EA Weert 

Aanbieding standpunt bestuur m.b.t. 
nieuwbouw brede school Laar – Laarveld. 

Raad wordt 1e kwartaal geïnformeerd over 
vervolg discussie realisering brede school 
Laar - Laarveld. 

7. 2011-393 05.12 
(058028) 
PLR 

Burger Indiening zienswijze op herziene 
bestuursopdracht Beekstraatkwartier. 

In het voorjaar vinden er verschillende 
sessies met een werkgroep (met raadsleden) 
plaats. Aansluitend hierop zal deze bestuurs-
opdracht in de raad worden behandeld.  

8. 2012-70 07.03 
(060877) 
RB 

Provincie Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 

Melding van geen zienswijze op ontwerp-
bestemmingsplan ex artikel 3.8 lid 1 Wro 
inzake Schoutlaan ong. 

Zal waarschijnlijk worden behandeld in de 
raadsvergadering van 30 mei 2012. 

 


