Aan:
•
•
•
•
•

Weert,

de leden van de raadscommissie RO
wethouders Kirkels en Sijben
i.a.a. de leden van de raad
M. Meertens, H. Sonnemans, T. Passau, M. Arts
voorlichting

Inlichtingen: M. Wolfs-Corten
Doorkiesnummer: 575 206

10 november 2006

Onderwerp: bijeenkomst 16 november 2006
Bijlage(n): 3

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 16 november 2006 om 19.30 uur in de
raadzaal van het stadhuis. Tijdens deze avond zal worden gepresenteerd:
→ het project KMS/BC.
Tevens gaan hierbij de sheets van de presentaties tijdens de vorige informatiebijeenkomst
van uw commissie, op 19 oktober jl., met uitzondering van de presentatie over de WMLbrede school; hiervan zijn, ondanks herhaalde verzoeken daartoe, geen sheets ontvangen.

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
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