
 

 
 

 

 

 
 

Beekstraat 54 
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert 

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

Aan:  
• de leden van de raadscommissies RO en EZ 
• wethouder Kirkels 
• i.a.a. de leden van de raad 
• M. Meertens, L. de Loo, T. Passau, H. Keijzers, 

T. Franssen, O. Reijnen, M. Arts 
• voorlichting 

 
    Inlichtingen: M. Wolfs-Corten 

Doorkiesnummer: 575 206 
 

 
 
Weert,  3 april 2008  
 
 
Onderwerp:  bijeenkomst 10 april 2008 
Bijlage(n):  1 set stukken inzake IJzeren Rijn 
 
 
 
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, deels ook 
voor de raadscommissie Economische Zaken.  
 
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 april 2008 om 19.00 uur in de raadzaal 
van het stadhuis.  
 
Het programma luidt als volgt: 
 
Tijdstip 
(circa) 

Onderwerp Externe inleiders 
 

Ambtelijke 
ondersteuning 

19.00 uur –  
19.45 uur 

Mondelinge toelichting 
stand van zaken IJzeren 
Rijn (voor dit onderwerp 
zijn tevens de leden van de 
commissie EZ uitgenodigd; 
bijlagen bijgevoegd) 

- H. Keijzers, directeur 
sector Stadsbeheer 

19.45 uur – 
20.10 uur 

Schetsontwerp veld 3 
landbouwbelang Beekpoort 
(kraan) 

P. de Langhe (supervisor),  
J. Verrelst (architect),  
D. Barendsz (projectleider 
3W) 

T. Franssen, projectleider 
afdeling planrealisatie 

20.10 uur – 
20.30 uur 
(uiterlijk!) 

Bouwplan Roermondseweg/ 
Groenstraat 

K. Metz (architect)  O. Reijnen, projectleider 
afdeling planrealisatie 

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



 

 

 

 

 
 
 

Overzicht conclusies per project, gepresenteerd in de informatiebijeenkomst 
voor de raadscommissies Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening (v.w.b. 
IJzeren Rijn) en Ruimtelijke Ordening (v.w.b. veld 3 landbouwbelang (kraan) en 
bouwplan Roermondsestraat/Groenstraat) d.d. 10 april 2008. 
 
 
Project Stand van zaken IJzeren Rijn 
Aandachtspunten MER-plicht, kosten, overleg buren. 
Conclusies  De commissies hebben kennis genomen van de stand van zaken en 

zullen op de hoogte worden gehouden van het vervolgtraject.   
 
 
Project Schetsontwerp veld 3 landbouwbelang Beekpoort (kraan) 
Aandachtspunten Geen.  
Conclusies  De commissie hecht waarde aan de herkenbaarheid van de kraan, 

als symbool voor de cultuurhistorie van Weert. De oorspronkelijke 
kraan is erg massaal bij een woonlokatie. De commissie is akkoord 
met het terugplaatsen van een uitgedunde uitvoering van de kraan, 
als er daarbij wel recht wordt gedaan aan de oorspronkelijke vorm. 
De meerderheid van de commissie vindt dat de beslissing waar de 
kraan wordt teruggeplaatst moet worden overgelaten aan de 
kunstenaars. 

 
 
Project Bouwplan Roermondseweg/Groenstraat 
Aandachtspunten Geen.  
Conclusies  De commissie kan zich vinden in de terughoudend toegepaste, 

rustige architectuur. De geleding van het gebouw in de hoogte vindt 
de commissie goed. 

 


