Aan:
•
•
•
•
•

de leden van de raadscommissie RO
wethouder Sijben
i.a.a. de leden van de raad
M. Meertens, T. van Tilburg, T. Passau, A.
Cramers
voorlichting

Weert,

Inlichtingen: M. Wolfs-Corten
Doorkiesnummer: 575 206

3 april 2008

Onderwerp: bijeenkomst 10 april 2008
Bijlage(n): 3

Geachte commissieleden,
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, de heer A.J.L. Heijmans, uit tot het bijwonen van
een themabijeenkomst voor de raadscommissie Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu.
Doel van de avond is het prioriteren van de onderwerpen op het gebied van milieubeleid en
het bepalen van het ambitieniveau. De relevante stukken treft u bijgaand aan.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 april 2008 van 20.30 uur tot circa 23.30
uur in de raadzaal van het stadhuis. Het programma luidt als volgt:
Tijdstip
(circa)

Onderwerp

Externe inleiders

Ambtelijke
ondersteuning

20.30
21.00
21.00
23.00

Presentatie programma
PRIO
Bepalen van de prioriteiten
d.m.v. het doorlopen van
een computerprogramma
Bespreking resultaten

Mw. H. Smolders en mw. M.
van Dooren (SRE)

Mw. A. Cramers

uur –
uur
uur –
uur

23.00 uur –
23.30 uur

Mw. A. Cramers
Mw. H. Smolders en mw. M.
van Dooren (SRE)

Mw. A. Cramers

ATTENTIE: Het is de bedoeling is om deze avond per fractie een computerprogramma te
doorlopen. Hiervoor zijn computers nodig. Wij verzoeken u om voor aanvang van de
informatieve bijeenkomst van 19.00 uur over de IJzeren Rijn en een tweetal RO-projecten
(waarvoor u separaat bent uitgenodigd) uw laptop aan de aanwezige medewerkers te
geven. Zij zetten er dan voor de duur van deze avond een computerprogramma op en halen
dat er aan het einde van de avond weer vanaf.
Bedankt voor uw medewerking!
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

