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• de leden van de raadscommissie RO 
• de leden van de raadscommissie Welzijn 
• i.a.a. de overige leden van de raad 
• het college van B&W 
• ambtelijke ondersteuning 
• voorlichting  

 

inlichtingen: M.H.R.M. Wolfs-Corten 
doorkiesnummer: 0495-575206 

 

 
 
Weert, 18 januari 2008 
 
 
Onderwerp: bijeenkomst 24 januari 2008 
Bijlage(n): 0 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodig ik u namens de voorzitters van de commissie Ruimtelijke Ordening, de heer 
A.J.L. Heijmans, en de commissie Welzijn, de heer M.C.M. Lempens, uit tot het bijwonen 

van een informatieve bijeenkomst voor beide commissies op 24 januari 2008, om 19:00 
uur in de raadzaal van het stadhuis. 
 
De informatiebijeenkomst voor de commissie Welzijn van 21 januari is verplaatst naar 24 
januari.  
 
Het programma luidt als volgt. 
 

Tijdstip (circa) Onderwerp Commissie Inleider  
19:00 – 19:45 
uur besloten 

Stand van zaken Lemmers 
Foodgroup 

RO Wethouder Sijben 

19:45 – 20:30 
uur 

Verplaatsing intensieve 
veehouderijbedrijf Koppen 

RO J. Ploumen en R. 
Reumers (gemeente 
Weert) 

20:30 – 21:30 
uur 

Multifunctionele 
accommodatie Keent 

Welzijn G. Timmermans 
(architectenbureau 
Povse & Timmermans) 

 
Mededeling voor de leden van de commissie Welzijn: voor het onderwerp stand van zaken 
en keuzerichting stuurgroep accommodatiebeleid zal een nieuwe datum worden gezocht. U 
ontvangt hierover nader bericht.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 
Raadsgriffier 



 

 

 

 

 
 
 

Overzicht conclusies per project, gepresenteerd in de informatiebijeenkomst 
voor de raadscommissies Ruimtelijke Ordening (v.w.b. LOG en MFA Keent) en 
Welzijn (v.w.b. MFA Keent) d.d. 24 januari 2008. 
 
 
Project Verplaatsing intensieve veehouderijbedrijf Koppen (LOG) 
Aandachtspunten Geen. 
Conclusies  De commissie heeft met genoegen kennis genomen van het traject 

inzake de verplaatsing van onderhavig bedrijf. Het betreft een 
ingrijpend proces, maar leidt tot een kwaliteitsverbetering voor zowel 
het gebied als het bedrijf Koppen.  

 
 
Project Multifunctionele accommodatie Keent 
Aandachtspunten Geen.  
Conclusies  De commissie uit complimenten richting architect voor het thans 

voorliggende plan, dat op een uiterst creatieve manier een bestaand 
gebouw geschikt maakt als MFA. De commissie spreekt een voorkeur 
uit voor variant A (de zgn. taakstellende variant). Er is enige twijfel 
over het al dan niet aanbrengen van akoestische voorzieningen, 
maar gelet op de in de MFA geplande activiteiten en de 
ontheffingsmogelijkheid voor 12 dagen m.b.t. de maximaal 
toegestane geluidsemissie acht de commissie het niet noodzakelijk er 
nu toe over te gaan. De commissie acht het evenmin noodzakelijk 
om de bestaande oppervlakte uit te breiden. 

 


