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VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST D.D. 16-11-2010  
 
1. Opening. 
 
2. Vaststellen agenda. 
 
 
RAADSSPREEKUUR (19.30 uur – 20.30 uur) 
 
Door burgers/bedrijven/instellingen aangemelde onderwerpen 
(Nog) geen aanmeldingen. 
 
 
BESTUURLIJKE INFORMATIERONDE (vanaf 20.30 uur) 
 
Rondvraag portefeuillehouders Litjens, Cardinaal, Coolen en Kirkels 
3. Ter vergadering. 
 
Presentaties 
4. Toelichting paardenhuis GOML door dhr. B. Wulfsen (portefeuillehouders A. Kirkels 

en H. Coolen) 
 
5. Toelichten stand van zaken en Plan van Aanpak Beekstraatkwartier door P. 

Verhappen (portefeuillehouder Kirkels).  
 
6. Informatie Limburgs Kwaliteitsmenu (“voor wat – hoort wat – principe”) door mw. 

M. Arts (portefeuillehouder A. Kirkels). 
 
Themasessies 
7. Sonderen verkeersoplossing Rietstraat-Hushoverweg-Floralaan door dhr. R. van 

Ekeren (portefeuillehouder A. Kirkels).  
 
8. Bespreken uitgangspuntennotitie ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuw 

bestemmingsplan Buitengebied Weert door dhr. G. Konings (portefeuillehouder A. 
Kirkels). Notitie wordt na collegevergadering 9 november a.s. nagezonden. 

 
TILS-stukken 
Geen agendering. 
 
Brieven burgers (beantwoord door college) 
(Nog) geen agendering.  
 
Onderwerpen vanuit raad(-sfracties) om oriënterend te bespreken 
9. Stand van zaken Lidl (portefeuillehouder Kirkels) (geagendeerd op verzoek van de 

fracties PvdA en D66). 
 
10. Sluiting. 



 

 
 

 
 
 

 

 
Afsprakenlijst informatiebijeenkomst commissie Ruimtelijke Zaken 

d.d. 16 november 2010. 
 
 
Onderwerp Afspraak  
Wateroverlast Boshoven 
(rondvraag wethouder 
Litjens) 

Nagegaan zal worden of er klachten zijn ontvangen over 
wateroverlast (met name over “terugborrelen” en rioollucht) 
van inwoners uit de wijk Boshoven. 

Paardenhuis GOML 
 

Bekijken mogelijkheid om in subsidievoorwaarden op te nemen, 
dat bij een overschot op de exploitatie middelen terugvloeien 
naar de gemeente/GOML. 
Een voorstel over het paardenhuis GOML wordt binnenkort aan 
de raad voorgelegd.  

Lemmers Foodgroep   
 

Communicatie hierover is niet goed verlopen. Wethouder Coolen 
gaat na waar het fout gegaan is. Stukken lagen niet in 
“geheime”kastje. Zal worden geagendeerd voor de reguliere cie. 
RZ d.d. 1 december 2010. 

Coenraad Abelsstraat  
 
KMS 
(rondvraag wethouder 
Kirkels) 

Er zal snel antwoord komen op de vragen omtrent de Coenraad 
Abelsstraat. 
Zodra er meer duidelijkheid is over de KMS, zal dit teruggekop-
peld worden met de cie. RZ. 

Beekstraatkwartier 
 

Conclusie presentatie: De fracties zijn over het algemeen blij 
met de in de schetsen voorgestelde uitbreiding van het 
plangebied naar de Hoogstraat en het Stadspark. Kwaliteits-
winst is noodzakelijk. Hierbij zal rekening gehouden dienen te 
worden met de monumentenstatus van een aantal panden. 
 
Over het voorkeursrecht bij de Stadhuiswoningen (dat loopt tot  
medio 2012) wordt de raad nog een voorstel voorgelegd i.r.t. 
de exploitatie.  

Limburgs 
Kwaliteitsmenu 

Wordt opgenomen in structuurvisie fase 2. 

Verkeersoplossing 
Rietstr.-Hushoverweg-
Floralaan 

De voorlopige voorkeur van de commissie RZ gaat (unaniem) 
uit naar ontsluitingsvariant 1 (voorrangsweg met uitritconstruc-
ties).  

Uitgangspuntennotitie 
t.b.v. ontwikkeling 
nieuw bestemmingsplan 
Buitengebied 

Informatiebijeenkomst alleen oriënterend en ter verduidelijking. 
Bespreking vindt plaats in de commissievergadering RZ d.d.  
1-12-2010. Over de planning van de verdere procedures zal in 
een van de komende commissievergadering nader worden 
ingegaan. Bij vragen over de notitie kunnen de commissieleden 
terecht bij G. Konings (vóór de komende commissieverga-
dering).  

 
 


