Aan:
•
•
•
•
•

de leden van de raadscommissie RO
wethouders Sijben en Kirkels
i.a.a. de leden van de raad
M. Meertens, T. van Tilburg, T. Passau, M. Arts,
K. de Vries, P. Verhappen, J. Gramberg
voorlichting

Weert,

Inlichtingen: M. Wolfs-Corten
Doorkiesnummer: 575 206

27 juni 2008

Onderwerp: bijeenkomst 3 juli 2008
Bijlage(n): 0

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 3 juli 2008 om 19.30 uur in de raadzaal van
het stadhuis.
Het programma luidt als volgt:
Tijdstip
(circa)

Onderwerp

Externe inleiders

Ambtelijke
ondersteuning

19.30 uur –
20.45 uur

Plan Laarveld: de
stedenbouwkundige
uitwerking van fase 1 en
het beeldkwaliteitsplan.

dhr. Dhondt, stedenbouwkundige voor Laarveld (onder

P. Verhappen

(onder voorbehoud zal ook het
plan voor het wozoco aan de
Rietstraat worden
gepresenteerd).

20.45
21.00
21.00
22.00
22.00
22.30

uur –
uur
uur –
uur
uur –
uur

Projectenrapportage (reeds
in uw bezit).
Structuurstudie uitbreiding
KMS.
Stedenbouwkundige
uitwerking plan
Heugterbroekdijk in Laar
met Aannemingsbedrijf Vos
(ook wel plan Emans
genoemd).

voorbehoud dhr. Laumans
(Clevis en Kleinjans architecten),
architect voor het wozoco).

Geen.

P. Kuppens

Defensie.

K. de Vries

Architect van firma Vos.

J. Gramberg

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

Overzicht conclusies per project, gepresenteerd in de informatiebijeenkomst
voor de raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 3 juli 2008.

Project
Aandachtspunten
Conclusies

Project
Aandachtspunten

Conclusies

Project
Aandachtspunten
Conclusies

Stedenbouwkundige uitwerking van fase 1 en beeldkwaliteitsplan
Laarveld (incl. plan wozoco Rietstraat)
Weert Lokaal plaatst grote vraagtekens bij de aantallen
grondgebonden woningen in het plan Laarveld.
De commissie heeft met genoegen kennis genomen van de nadere
uitwerking van Laarveld. In de uitwerking van fase 1 en het
beeldkwaliteitsplan zijn de uitgangspunten van het oorspronkelijke plan
overeind gebleven.
De commissie is zeer tevreden met het ontwerp voor het wozoco. Het
is een geslaagd ontwerp met gevoel voor detaillering en omgeving.

Structuurstudie uitbreiding KMS
De verkeersstromen op met name de Parklaan en de Kazernelaan
dienen nader bekeken te worden. V.w.b. de architectonische
vormgeving geldt als uitgangspunt rekening te houden met de
landschappelijke omgeving.
De verdere uitwerking aan de orde stellen in informatieve bijeenkomst(en) commissie.
Stedenbouwkundige uitwerking plan Heugterbroekdijk in Laar
--De commissie uit unaniem haar waardering voor de opzet, zowel v.w.b.
de architectuur als aangaande de differentiatie van de woontypen voor
de diverse doelgroepen.

