
 

 
 

 

 

 
 

Beekstraat 54 
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert 

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

Aan:  
• de leden van de raadscommissie RO  
• wethouder Kirkels 
• i.a.a. de leden van de raad 
• M. Meertens, M. Arts, O. Reijnen, R. Chedi en P. 

Kuppens 
• voorlichting 

 
    Inlichtingen: M. Wolfs-Corten 

Doorkiesnummer: 575 206 
 

 
 
Weert,  31 mei 2007  
 
 
Onderwerp:  bijeenkomst 14 juni 2007 
Bijlage(n):  1 
 
 
 
Geachte commissieleden, 
 
 
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, de heer A.J.L. Heijmans, uit tot het bijwonen van 
een informatieve bijeenkomst voor de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 
Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu.  
 
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 juni 2007 van 18.00 uur tot 19.30 uur in 
de raadzaal van het stadhuis. Er wordt gezorgd voor broodjes.  
 
Het programma luidt als volgt: 
 
Tijdstip Onderwerp Externe inleiders 

 
Ambtelijke 
ondersteuning 

18.00 uur – 
18.35 uur 

Stationsstraat  Architect Soeters 
(Bouwfonds) 

R. Chedi 

18.35 uur – 
19.10 uur 

Beekpoort bouwplan veld 2  O. Reijnen en M. 
Meertens 

19.10 uur – 
19.30 uur 

Projectenrapportage (geen 
presentatie; gelegenheid tot 
stellen van vragen). 
Collegebesluit 8 mei 2007 gaat 
als bijlage hierbij. 

 P. Kuppens en M. 
Meertens 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 
Commissiegriffier 



 

 

 

 
 
 
 
 
Overzicht conclusies per project, gepresenteerd in de informatiebijeenkomst 
voor de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, 
Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu d.d. 14 juni 2007.  
 
 
 
Project Beekpoort bouwplan veld 2 
Aandachtspunten Materialen. 
Conclusies De commissie is verrast door het nieuwe ontwerp en maakt 

opmerkingen over de materialisatie (stucwerk en kleurkeuze). Vwb de 
kleur langs de balkons wordt verzocht deze af te stemmen op de 
omliggende bebouwing. 

 
 
Project Stationsstraat 
Aandachtspunten --- 
Conclusies De commissie is verheugd als er overeenstemming is bereikt met de 

familie Hoes. De commissie vraagt met nadruk om een nadere studie 
van de gevelopbouw aan de zijde van de St. Maartenslaan. 

 
 
Project Projectenrapportage 
Aandachtspunten --- 
Conclusies De commissie vindt de projectenrapportage een prima middel om de 

voortgang van projecten te kunnen volgen. 
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