
 

 

 
 

 
 
 
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, P. Verhappen,  

 
Inlichtingen: M. Wolfs-Corten 

Doorkiesnummer: 575 206 
 

 
 
Weert, 10 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 16 februari 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 – 
20.30 uur 

Stedenbouwkundige visie 
KMS/BC 

J. Langbroek van Pouderoyen 
P.L. Waldo Ramsoender van 
DHV 

T. Passau 

20.30 uur – 
21.15 uur 

Hornehoof: 
- Bouwplan 44 appartementen 
terrein voormalige Deken 
Sourenschool 
- bouwplan 22 appartementen 
terrein Van Berloheem 
- inrichtingsplan m.b.t. 
bovengenoemde twee 
bouwplannen 

J. Hogenboom (Wonen Weert) 
Martens (Humlé Neuhoff 
architecten) 
Janssen (Satijn Plus architecten) 
Slijpen (landschapsarchitect 
buro 5) 

P. Verhappen 

 
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. 16 
februari 2006. 
 
 
Project  Stedenbouwkundige visie KMS/BC 
Aandachtspunten • Boostenvleugel: behouden en inpassen of afbreken? 

• Verkeersaspecten zijn goed in visie verwerkt. 
• De noodzaak tot het sluiten van een overeenkomst met dhr. 

Gordijn is voor de commissie nieuw. 
Conclusies • Commissie is kritisch/twijfelend.  

• M.n. over het behoud van de Boostenvleugel is de 
commissie verdeeld. Commissie verzoekt dit onderdeel 
specifiek opnieuw in de commissie aan de orde te stellen.  

• In raadsvoorstel toelichting geven op mogelijkheden en 
status wijzigingsbevoegdheid naar hotelvoorzieningen.  

• In raadsvoorstel ingaan op noodzaak tot aanvullende 
overeenkomst i.v.m. grondposities.  

 
 
Project  Hornehoof: bouwplan 44 appartementen terrein voormalige 

Deken Sourenschool; bouwplan 22 appartementen terrein 
Van Berloheem; inrichtingsplannen van beide bouwplannen 

Aandachtspunten Geen. 
Conclusie Geslaagde uitwerking: aan de slag. 
 
 
 
 


