
 

 

 
 

 
 
 
Aan:  

• de leden van de raadscommissie Ruimtelijke 
Ordening, Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, 
Grondzaken en Milieu  

• de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening  
• i.a.a. de leden van de raad 
• M. Meertens, B. Frohn, T. Franssen en R. 

Reumers, M. Arts  

 
Inlichtingen: M. Wolfs-Corten 

Doorkiesnummer: 575 206 
 

 
 
Weert, 19 januari 2004  
 
Onderwerp: informatieve commissiebijeenkomst  
 
Bijlage(n): 1 
 
 
Geachte commissieleden, 
 
 
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, L.F.A. Heuvelmans, uit tot het bijwonen van een 
informatieve bijeenkomst voor de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, 
Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu.  
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 januari 2005 om 19.30 uur in de 
raadzaal van het stadhuis.  
 
Het programma luidt als volgt: 
 
Tijdstip Onderwerp Door 
19.30-21.00 uur BEEKPOORT: 

1. Poort van Limburg 
2. Veld 1 van    
MaccreanorLavington Architects 
3. Veld 2 van Jeroen Schipper 

1. R. Graven van Arn Meijs 
architecten 
2. architect 
3. Jeroen Schipper (architect) 

21.00-21.30 uur Dorpsontwikkelingsprogramma 
(DOP) Altweerterheide, Tungelroy 
en Swartbroek (bijlage) 

R. Reumers en J. Ploumen (beiden 
gemeente Weert) 

21.30-22.00 uur 10 woningen Laarderschans M. Arts (gemeente Weert) 
Na 22.00 uur Stand van zaken Kerkplein 

Stramproy 
Wethouder Verheggen 

“ Stand van zaken LLTB-lokatie 
Stramproy 

Wethouder Verheggen 

 
 
Behalve de bij de te presenteren projecten betrokken architecten zal ook de supervisor 
Filip Delanghe aanwezig zijn.  
 
Voor u ligt als achtergrondinformatie ter inzage in de leeszaal: 

• het stedenbouwkundig plan inzake Beekpoort, dat de basis vormt voor de verdere 
uitwerkingen, die op 27 januari as. aan u gepresenteerd worden; 

• de bouwtekeningen van de woningen aan de Laarderschans. 
 

Beekstraat 54 
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert 

Telefoon: (0495) 57 50 00 - Telefax: (0495) 54 15 54 



 

Het inrichtingsplan inzake de straat in Laarderschans is nog niet gereed. Indien dit 
beschikbaar komt vóór de commissiebijeenkomst, wordt dit eveneens voor u ter inzage 
gelegd. U ontvangt daarvan dan nog bericht.  
 
Het DOP gaat als bijlage hierbij. Verder zijn er vóór de vergadering geen stukken 
beschikbaar. Tijdens de vergadering zult u de te houden presentaties uitgereikt krijgen. 
 
De presentatie waarin de stand van zaken betreffende het WML-terrein werd aangekondigd, 
gaat vooralsnog niet door. De inrichtingsmodellen worden eerst in de stuurgroep en het 
college besproken.  
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 
Commissiegriffier. 



 

 

 

 

 
 
Overzicht aandachtspunten en conclusies per project, gepresenteerd in 
de informatiebijeenkomst voor de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 
Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu d.d. 27 
januari 2005. 
 
 
Project  Beekpoort – Poort van Limburg 
Aandachtspunten Aansluiting zoeken bij laagbouw van Bassin aan beide zijden 

(Beekpoort en Industriekade); massaliteit kanaalzijde in relatie tot 
stedenbouwkundig plan uitwerken. Vooraanzicht zijde Bassin 
uitwerken en aan cie voorleggen. 

 
 
Project  Beekpoort – veld 1 Mc Creanor 
Aandachtspunten Cie informeren over m2 in relatie tot budget openbare ruimte 

Penitentenstraat en Industriekade. 
Conclusie  Commissie uit instemming met het bouwplan, maar heeft nog 

vraagtekens bij accenten, aansluitingen en status binnenterrein. Na 
verdere uitwerking komt dit plan nog terug in de commissie. 

 
 
Project Beekpoort – veld 2 Schipper 
Aandachtspunten Geen. 
Conclusie Akkoord. 
 
 
Project Beekpoort – veld 3 Landbouwbelang 
Aandachtspunten Geen. 
Conclusie Komt tezijnertijd terug in de commissie. 
 
 
Project Laarderschans  
Aandachtspunten Geen. 
Conclusie Cie heeft kennis genomen van dit project. 
 
 
Project Dorpsomgevingsprogramma Altweerterheide, Tungelroy en 

Swartbroek 
Aandachtspunten Vervolgprocedure en financiering projecten inbedden in status DOP. 
Conclusie Cie heeft kennis genomen van het DOP. 
 
 
Stand van zaken Kerkplein Stramproy 
Aandachtspunten Sloop en nieuwbouw afstemmen. 
Conclusie Cie heeft kennis genomen van de stand van zaken. 
 
 
Stand van zaken LLTB-lokatie Stramproy 
Aandachtspunten Taphoeve erbij betrekken. 
Conclusie Cie heeft kennis genomen van de stand van zaken. 
 


