
 

 

 
 

 
 
 
Aan:  

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

• wethouder Verheggen  
• i.a.a. de leden van de raad 
• T. Passau, M. Arts, B. Frohn,  

 
Inlichtingen: M. Wolfs-Corten 

Doorkiesnummer: 575 206 
 

 
 
Weert, 23 februari 2006  
 
 
Onderwerp: informatieve commissiebijeenkomst  
Bijlage(n): 0 
 
 
Geachte commissieleden, 
 
 
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, drs. 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 2 maart 2006 om 19.30 uur in de raadzaal 
van het stadhuis.  
 
Het programma luidt als volgt: 
 
Tijdstip Onderwerp Externe inleiders 

 
Ambtelijke 
ondersteuning 

19.30 uur –  
20.00 uur 

Long stay en visie verpleeghuis 
St. Martinus (Emmasingel/ 
Vogelsbleek) 

Dhr. E. van der Wulp van  
architectenbureau Clevis-
Kleinjans 

B. Frohn 

20.00 uur – 
21.15 uur 

KMS/BC J. Langbroek (Pouderoyen) 
P.L. Waldo Ramsoender 
(DHV/gemeente) 

T. Passau 

 
Er is vóór de vergadering geen informatie beschikbaar ter voorbereiding. Na de 
bijeenkomst ontvangt u voor zover mogelijk de gepresenteerde sheets. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 
Commissiegriffier 

Beekstraat 54 
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert 

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



 

 

 

 

 
 
Overzicht conclusies per project, gepresenteerd in de informatie-
bijeenkomst voor de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 
Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu d.d. 2 maart 
2006 
 
Project  Long stay en visie verpleeghuis St. Martinus 

(Emmasingel/Vogelsbleek) 
Aandachtspunten • Afstand tussen gebouw en Emmasingel.  

• Accenten in gevels (bv. het individuele karakter in eenheden 
tot uitdrukking laten komen).  

• Creatievere vormgeving.  
• Kleurstelling. 

Conclusie Gebouw is niet het waarmerk van Weert, zonering (verticaal 
bouwen) is prima, kleurstelling en –variatie verdienen aandacht. 

 
 
Project  Stedenbouwkundige visie KMS/BC (m.n. Boostenvleugel) 
Aandachtspunten • Openheid gebied.  

• Verdichting langs Nelissenhofweg, in samenhang met 
parkeerplaats Nelissenhofweg-Parklaan.  

• Natuurwaarden terrein.  
• Boostenvleugel: in onderlinge samenhang bezien de 

bouwkundige staat, mogelijke functionaliteit, ruimtelijke 
inpasbaarheid. 

Conclusies Commissieleden denken verschillend over collegebesluit betreffende 
de Boostenvleugel. De commissie zal ter plekke de situatie gaan 
bekijken (uitnodiging BC volgt). De volgende raad moet (op korte 
termijn) een standpunt ter zake innemen.  

 
 
 
 
 
 


