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VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST D.D. 05-10-2010  
 
1. Opening. 
 
2. Vaststellen agenda. 
 
 
RAADSSPREEKUUR (19.30 uur – 20.30 uur) 
 
Door burgers/bedrijven/instellingen aangemelde onderwerpen 
Geen aanmeldingen. 
 
 
BESTUURLIJKE INFORMATIERONDE (vanaf 20.30 uur) 
 
Rondvraag portefeuillehouders Litjens, Cardinaal, Coolen en Kirkels 
3. Ter vergadering. 
 
Presentaties 
4. Interactieve presentatie over duurzaamheid in de openbare verlichting door mw. S. 

Eurlings van de gemeente Weert en Agentschap NL (portefeuillehouder H. Litjens). 
 
5. Presentatie afval door dhr. M. Oehlen van de gemeente Weert (portefeuillehouder H. 

Litjens). 
a. Afvalbeleid  
b. Veegbeleid/handhaving 

 
6. Presentatie Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014 door mw. M. Arts van 

de gemeente Weert (portefeuillehouder A. Kirkels).  
 
TILS-stukken 
7. Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 

augustus 2010 inzake de extra inhuur bouwadviseur Complex Poort van Limburg 
(portefeuillehouder A. Kirkels) (geagendeerd op verzoek van de PvdA).  

 
8. Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 

augustus 2010 inzake de uitgifte van bouwkavels in Laarveld (portefeuillehouder A. 
Kirkels) (geagendeerd op verzoek van de PvdA). 

 
Onderwerpen vanuit raad(-sfracties) om oriënterend te bespreken 
9. Stand van zaken Lemmers (portefeuillehouder H. Coolen) (geagendeerd op verzoek 

van de PvdA).  
 
10. Stand van zaken Lidl (portefeuillehouder A. Kirkels) (geagendeerd op verzoek van 

PvdA en D66). 
 
11. Sluiting. 



 

 
 

 
 
 

 

 
Afsprakenlijst informatiebijeenkomst commissie Ruimtelijke Zaken 

d.d. 5 oktober 2010. 
 
 
Onderwerp Afspraak  
Geluidsoverlast 
Boshoven 
(raadsspreekuur 

Afschrift van de nakoming van de toezeggingen gedaan tijdens de 
aanbieding van het rapport door het bewonerscomité aan de 
wethouders Coolen en Kirkels naar de raad zenden. Het vanavond 
besprokene wordt daarbij meegenomen.  

St. Jozefslaan Vraag wat gemeente (afgezien van het plaatsen van borden met 
buurtafspraken) gaat doen om de problemen in de wijk op te lossen 
wordt schriftelijk beantwoord.  

Brandveiligheid Vraag wanneer laatstelijk inspecties door de brandweer zijn 
uitgevoerd in wooncomplexen in de binnenstad waar vooral ouderen 
wonen wordt schriftelijk beantwoord.  

Parkeren Coenraad 
Abelsstraat 

Vraag of er aan één kant van de weg een parkeerverbod kan worden 
ingesteld wordt schriftelijk beantwoord.  

Koendersstraat Vragen uit welk budget de tijdelijke weg om op de Koendersstraat te 
komen wordt betaald en of de Koendersstraat bestand is tegen 
zwaar vrachtverkeer worden schriftelijk beantwoord.  

Zebrapad Vraag of er een zebrapad kan worden aangelegd aan het Bassin 
tussen de verlengde Beekstraat en Beekpoort wordt schriftelijk 
beantwoord. 

Parkeervakken Vraag of het laatste parkeervak dat te dicht op de hoek Kerkstraat – 
Sutjensdwarsstraat is gelegen kan worden verwijderd wordt 
schriftelijk beantwoord. Vraag of het parkeervak op de hoek Jan van 
der Croonstraat – Minderbroederslaan dat te dicht op de hoek is 
gelegen kan worden verwijderd wordt schriftelijk beantwoord.  

Regionale woonvisie De uitgangspunten zoals gehanteerd bij de prognoses van CBS/PBL, 
Primos 2009 en E,til inzake het aantal inwoners en huishoudens 
naar de raad zenden.  

Lemmers Commissie informeren of college aangifte gaat doen van de valse 
accountantsverklaring. 
Wijze waarop en moment van bespreken met raad of commissie van 
concept-besluit inzake tijdelijke ontheffing in college bespreken en 
voorstel aan raad doen.  

 
 


