
 

 

 
 

 
 
 
 
Aan:  

• leden van de raadscommissie Ruimtelijke 
Ordening, Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, 
Grondzaken en Milieu 

• wethouders Kirkels en Sijben 
• M. Meertens, T. Passau, T. van Tilburg, M. Arts, 

J. Ploumen, voorlichting 

inlichtingen: M. Wolfs-Corten 
doorkiesnummer: 575 206 

 

 
 
 
Weert,  6 oktober 2009 
 
Onderwerp:  bijeenkomst 15 oktober 2009  
 
 
 
 
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 15 oktober 2009 om 19.30 uur in de raadzaal 
van het stadhuis.  
 
Het programma luidt als volgt: 
 
Tijdstip 
(circa) 

Onderwerp Externe inleiders 
 

Ambtelijke 
ondersteuning 

19.30 – 
20.00 uur 

12 woningen Van der Looy aan de 
Suffolkweg  

Van der Looy 
Projekt-
management BV 

M. Bessems 

20.00 – 
20.15 uur 

Deelname gemeente aan Provada: 
bevindingen 

--- M. Dolders 

20.15 – 
21.00 uur 

Presentatie digitale 
bestemmingsplannen 

--- J. Ploumen 

21.00 –  
21.30 uur 

Ontwerp-bestemmingsplan Binnenstad 
2009 

--- M. Arts 

21.30 – 
22.00 uur 

Voorontwerp-bestemmingsplan 
Tungelroy 

--- M. Arts 

 
 
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 - E-mail: gemeente@weert.nl  



 

 

 

 

 
 
 

Overzicht conclusies per project, gepresenteerd in de informatiebijeenkomst 
voor de commissie Ruimtelijke Ordening d.d. 15 oktober 2009. 
 
 
Project 12 woningen Van der Looy aan de Suffolkweg 
Aandachtspunten 
commissie 

Bezien waar de hoekwoningen op moeten aansluiten: op de 10 andere 
woningen in het project of op de aangrenzende kantoorgebouwen. 

Conclusies 
commissie 

De commissie is positief. Er worden mooie woningen gerealiseerd. Het 
is goed om te horen dat er al veel belangstelling voor is. 

 
 
Project Deelname gemeente aan Provada: bevindingen 
Aandachtspunten 
commissie 

Geen.  

Conclusies 
commissie 

De commissie is van mening dat de gemeente een goede benadering 
heeft gekozen. Bij m.dolders@weert.nl kunnen raadsleden een DVD 
opvragen over de Provada.  

 
 
Project Presentatie digitale bestemmingsplannen 
Aandachtspunten 
commissie 

Vóór besluitvorming kunnen ruimtelijke plannen analoog en bij de 
betreffende projektleider worden ingezien. Op termijn zal dit ook op 
een voor raadsleden afgeschermd deel van internet kunnen. Na 
besluitvorming kunnen plannen worden ingezien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl en als PDF’s op de website van de 
gemeente, evenals in het archief en bij de projektleider.  

Conclusies 
commissie 

Er is veel goed werk verricht door de gemeente in dit 
digitaliseringstraject. De complimenten voor iedereen die hieraan heeft 
meegewerkt. De raadsleden gaan thuis oefenen.  

 
 
Project Ontwerp-bestemmingsplan Binnenstad 2009 
Aandachtspunten 
commissie 

Geen.  

Conclusies 
commissie 

De commissie kan zich vinden in het ontwerp-plan. 

 
 
Project Voorontwerp-bestemmingsplan Tungelroy 
Aandachtspunten 
commissie 

De verkoop van de Ruimte-voor-Ruimte-kavels verloopt niet goed in 
Limburg.  

Conclusies 
commissie 

De commissie kan zich vinden in het ontwerp-plan. 
Een overzicht van de Ruimte-voor-Ruimte-kavels in Weert met de 
stand van zaken daarvan zal worden geagendeerd voor een 
vergadering of een informatiebijeenkomst van de commissie RO. 

 


