Aan:
•
•
•
•
•

Inlichtingen: M. Wolfs-Corten
Doorkiesnummer: 575 206

de leden van de raadscommissie RO
wethouder Kirkels
i.a.a. de leden van de raad
M. Meertens, H. Sonnemans, M. Arts, T.
Franssen, P. Verhappen, T. Verhofstadt
voorlichting

Weert,

10 april 2007

Onderwerp: aangevulde agenda bijeenkomst 12 april 2007
Bijlage(n): 0

Geachte commissieleden,
Onlangs bent u uitgenodigd tot het bijwonen van een informatieve bijeenkomst voor de
raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling,
Grondzaken en Milieu.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 april 2007 om 19.30 uur in de raadzaal
van het stadhuis. Het programma is aangevuld en luidt thans als volgt:
Tijdstip

Onderwerp

Externe inleiders

Ambtelijke
ondersteuning

19.30 uur –
20.15 uur

Bouwplan Stichting Pedagogisch
Sociaal Werk Midden-Limburg op
WML-terrein
Bouwplannen grondgebonden
woningen fase 1 Vrouwenhof
Versnellingsagenda woningbouw

Dhr. J. Smolenaers
(PSW) en dhr. F. van
Dun (architect)
Dhr. R. Steijvers van de
firma Meulen
---

T. Verhofstadt

20.15
21.15
21.15
22.15

uur –
uur
uur –
uur

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

P. Verhappen
T. Franssen en
P. Verhappen

Overzicht conclusies per project, gepresenteerd in de informatiebijeenkomst
voor de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting,
Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu d.d. 12 april 2007.

Project

Bouwplan Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg
op WML-terrein
Aandachtspunten De commissie vraagt aandacht voor de sociale veiligheid in relatie tot
het openbaar karakter van het gebied in totaliteit.
Conclusies
De commissie neemt met tevredenheid kennis van de architectuur en
van het bouwplan.

Project
Bouwplannen grondgebonden woningen fase 1 Vrouwenhof
Aandachtspunten De commissie vraagt de groenafscherming bij woningen grenzend aan
de openbare ruimte voor zover mogelijk te waarborgen voor de
toekomst.
Conclusies
De commissie heeft met genoegen kennis genomen van dit deel van
Vrouwenhof.

Project
Versnellingsagenda woningbouw
Aandachtspunten De commissie concludeert dat op afzienbare termijn daadwerkelijke
realisatie van woningbouw in Vrouwenhof en Laarveld start. De
commissie constateert voor wat betreft Beekpoort de complexiteit van
het project en pleit ervoor de inspanningen naar de primaire partner
voort te zetten tot naleving van de in de realisatieovereenkomst
gemaakte afspraken.
Conclusies
De commissie heeft met waardering kennis genomen van de
inspanningen op bestuurlijk en ambtelijk niveau die geleverd worden
voor de projecten Laarveld, Vrouwenhof en Beekpoort.
De commissie stelt vast dat met de toelichting voldaan is aan hetgeen
is toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling in november 2006 voor
wat betreft het instellen van aanjaagteams.
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