
 

 

 
 

 
 
 
Aan:  
• de leden van de raadscommissie RO  
• wethouder Kirkels 
• i.a.a. de leden van de raad 
• M. Meertens, H. Sonnemans, M. Arts, T. 

Franssen, B. Frohn 
• voorlichting 

 
    Inlichtingen: M. Wolfs-Corten 

Doorkiesnummer: 575 206 
 

 
 
Weert,  18 januari 2007  
 
 
Onderwerp:  bijeenkomst 25 januari 2007 
Bijlage(n):  0 
 
 
 
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 25 januari 2007 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 

Plan hoek Penitentenstraat/St. 
Romuldusstraat (voorheen 
Baderie Snijders) 

Architect de heer F. van 
Dun 

T. Franssen 

20.00 uur – 
20.30 uur 

Bouwplan Emmasingel 34 --- B. Frohn 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
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. 25 
januari 2007 
 
 
 
Project  Plan hoek Penitentenstraat / St. Romuldusstraat (voorheen 

baderie Snijders)  
Aandachtspunten Parkeernorm, parkeerdruk op Beekhof. 
Conclusies De commissie is zeer ingenomen met het plan. De wethouder zoekt 

in overleg met de stuurgroep naar oplossingen voor de parkeerdruk. 
De commissie is van mening, dat dit project navolging verdient en 
spreekt de wens uit, dat er meer gelijksoortige initiatieven voor 
starterswoningen volgen.  

 
 
 
Project  Bouwplan Emmasingel 34 
Aandachtspunten Geen. 
Conclusies De commissie is in overwegende mate positief over het plan. De 

meeste commissieleden vinden het een gedurfd ontwerp, een 
bijzonder plan op een gevoelige lokatie. Enkele commissieleden 
vinden het plan te confronterend met de omgeving. De commissie 
waardeert het dat de wethouder dit kleine plan aan de commissie 
heeft voorgelegd.  

 
 
 


