VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST D.D. 11-01-2011
1.

Opening.

2.

Vaststellen agenda.

RAADSSPREEKUUR (19.30 uur – 20.30 uur)
Door burgers/bedrijven/instellingen aangemelde onderwerpen
3.
De heer Coenen over het achteraf betaald parkeren aan de
Walburgpassage/Kromstraatgarage.
BESTUURLIJKE INFORMATIERONDE (vanaf 20.30 uur)
Rondvraag portefeuillehouders Litjens, Cardinaal, Coolen en Kirkels
4.
Ter vergadering.
Presentaties
Geen.
Themasessies (richtinggevend)
5.
Mogelijke verkeersoplossingen (bijgevoegd) weren vrachtverkeer Kazernelaan, door
dhr. R. van Ekeren.
6.

Notitie standpuntbepaling Limburgs Kwaliteitsmenu (bijgevoegd) als input voor
structuurvisie, door mw. M. Arts.

TILS-stukken
7.

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 23
november 2010 om in te stemmen met het advies van Exitus over de
bedrijfsverplaatsing van het pluimveebedrijf Philips en in te stemmen met het
opstellen van een contract met toepassing van het Limburgs Kwaliteitsmenu op basis
van de uitgangspunten van het advies van Exitus (geagendeerd op verzoek van de
fractie PvdA).

8.

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 30
november 2010 om vast te stellen het handhavingsuitvoeringsprogramma 2011
(geagendeerd op verzoek van de fractie CDA).

9.

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 16
november 2010 om in te stemmen met het bij elkaar nemen van de beschikbare
vervangingskredieten voor de investering in nieuw materieel volgens de actuele
benodigde specificaties (geagendeerd op verzoek van de fractie D66).

Brieven burgers (beantwoord door college)
Geen agendering.
Onderwerpen vanuit raad(-sfracties) om oriënterend te bespreken
Geen aanmeldingen.
10.

Sluiting.

1

Afsprakenlijst informatiebijeenkomst commissie Ruimtelijke Zaken
d.d. 11 januari 2011.
Onderwerp
Achteraf betaald parkeren
Kromstraatgarage/Walburgpassage
Weren vrachtverkeer Kazernelaan
Recreatiewoningen in het
buitengebied voor minder-validen
Vegen door burger Kloosterstraat
Veegmachine
Afvalbakken
Handhavingsuitvoeringsprogramma
2011

Afspraak
Raadsvoorstel voorleggen voor raad 9-2-2011;
daarop vooruitlopend handelen conform
raadsvoorstel; collegestuk z.s.m. naar raad.
Verkeersborden plaatsen en controleren. Na 1 jaar
evalueren en indien noodzakelijk nadere maatregelen
treffen.
Indien concreet, plan in informatiebijeenkomst RZ
met commissie bespreken.
Commissie schriftelijk informeren over voorval
vegen/strooien Kloosterstraat.
Commissie schriftelijk informeren over
afschrijvingstermijn nieuwe machine.
Commissie schriftelijk informeren over stand van
zaken repareren afvalbakken binnenstad.
• Commissie informeren over inzet controle
hondenpoep buiten kantooruren.
• Commissie informeren of Bewoners Organisatie
Binnenstad is betrokken bij onderdeel 3.5 (verkeer
en beheer openbare ruimte)

