
 

 
 

 

 

 
 

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 
• ambtelijke ondersteuning 
• voorlichting 

 
    Inlichtingen: M. Wolfs-Corten 

Doorkiesnummer: 575 206 
 

 
 
Weert,  18 oktober 2007  
 
 
Onderwerp:  bijeenkomst 18 oktober 2007 
Bijlage(n):  0 
 
 
 
Geachte commissieleden, 
 
 
Hierbij treft u de agenda aan van de informatieve bijeenkomst voor de raadscommissie 
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu.  
 
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 oktober 2007 om 19.30 uur in de 
raadzaal van het stadhuis.  
 
Het programma luidt als volgt: 
 
Tijdstip 
(circa) 

Onderwerp Externe inleiders 
 

Ambtelijke 
ondersteuning 

19.30 uur – 
20.15 uur 

Bouwplan Overweertstraat Haex-
Brankaart, 12 eenkamer-
appartementen 

Dhr. Van Schonkeren 
(architect) en dhr. Haex 
(projektleider) 

O. Reijnen 

20.15 uur – 
20.45 uur  

WOZOCO Zuiderstraat 2e 
fase/Kerkstraat: presentatie 
voorlopig ontwerp 

Dhr. Engelman 
(architect) en dhr. 
Snelders (Wonen 
Limburg)  

H. Lamers  

20.45 uur –  
21.15 uur 

Energievisie Laarveld  --- P. Verhappen  

21.15 uur – 
21.45 uur 

Project structuurversterking 
paardenhouderijen 

--- B. Wulfsen  
M. van Aken 
J. Ploumen  

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 
Commissiegriffier 
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Overzicht conclusies per project, gepresenteerd in de informatiebijeenkomst 
voor de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, 
Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu d.d. 18 oktober 2007.  
 
 
 
Project Bouwplan 12 jongerenwoningen hoek Overweertstraat - 

Elisabethsdal 
Aandachtspunten - 
Conclusies De commissie heeft waardering voor de stedenbouwkundige inpassing 

en de architectuur en vindt dat het plan goed aansluit bij de omgeving. 
 
 
Project Bouwplan woonzorgcomplex 2e fase Kerkstraat. 
Aandachtspunten De commissie vraagt aandacht voor het aanblik van de 4e bouwlaag, 

welke zich nadrukkelijk manifesteert vanaf het kerkplein. 
Conclusies De commissie ziet het bouwplan tegelijkertijd met het plan voor de 

verbouwing van de Keentschool tot multifunctionele accommodatie en 
het herinrichtingsplan van het kerkplein terug in de commissie. 

 
 
Project Energievisie Laarveld. 
Aandachtspunten - 
Conclusies De commissie heeft met enthousiasme kennis genomen van de 

energievisie en wil graag voorbeeldprojecten bezoeken. 
 
 
Project Project structuurversterking paardenhouderijen. 
Aandachtspunten De commissie vraagt aandacht voor de effecten van de beleidsregel 

voor de hobbyist en neemt graag kennis van de inspraakreacties. 
Conclusies De commissie ziet de concept beleidsregel terug nadat de 

inspraaktermijn is afgelopen. 
 


