Aan:
•
•
•
•
•

de leden van de raadscommissies AZ en RO
wethouders Sijben en Kirkels
i.a.a. de leden van de raad
M. Meertens, E. Kerssemakers, T. van Tilburg,
T. Passau, H. Reulen, M. Arts, T. Huijbers
voorlichting

Weert,

Inlichtingen: M. Wolfs-Corten
Doorkiesnummer: 575 206

5 mei 2008

Onderwerp: bijeenkomst 15 mei 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 15 mei 2008 om
van het stadhuis.

20.30 uur in de raadzaal

Het programma luidt als volgt:
Tijdstip
(circa)

Onderwerp

Externe inleiders

Ambtelijke
ondersteuning

20.30 uur –
22.00 uur

Geactualiseerd
stedenbouwkundig plan
stadhuis (voor dit
onderwerp zijn tevens de
leden van de commissie AZ
uitgenodigd)
Keent Kiest Kwaliteit:
schetsontwerp herinrichting
St. Jozefskerkplein en
impressies zij- en
achtergevel bouwplan
zorgwoningen Kerkstraat

INBO

E. Kerssemakers
T. Passau
H. Reulen

Dhr. B. Kerkhoffs of dhr. J.
Verbeek van Buro van
Heukelom

M. Arts
T. Huijbers

22.00 uur –
22.30 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

Overzicht conclusies per project, gepresenteerd in de informatiebijeenkomst
voor de raadscommissies Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening d.d. 15 mei
2008.
Project
Aandachtspunten
Conclusies

Project
Aandachtspunten
Conclusies

Geactualiseerd stedenbouwkundig plan stadhuis
M.b.t. het “accent” van 10 bouwlagen wordt de suggestie gedaan om
dit accent niet te zwaar aan te zetten (bv. in de materiaalkeuze).
De commissie heeft unaniem met grote waardering kennis genomen
van het stedenbouwkundig plan, dat een grote toegevoegde waarde
voor Weert zal hebben. Het is een goed onderbouwde visie in relatie
tot de omliggende bebouwing zowel op Fatima als in de binnenstad.
Hiermee worden de randvoorwaarden/uitgangspunten meegegeven
voor de architect met voldoende ruimte voor creativiteit. Het plan
kan door ten behoeve van het op te stellen ontwerp door de te
selecteren architect.

Keent Kiest Kwaliteit: schetsontwerp herinrichting St.
Jozefskerkplein en impressies zij- en achtergevel bouwplan
zorgwoningen Kerkstraat
Zie bij conclusies.
Ontwerp gebouw: met de opmerkingen van de commissie bij de
vorige behandeling is niets gedaan. Wethouder Heuvelmans zegt toe
het plan terug te sturen naar de architect voor een betere
vormgeving van het gebouw (m.n. de zijgevel).
Opzet plein: de commissie is over het algemeen tevreden met de
opzet van het plein met de kanttekening van de fractie PvdA ten
aanzien van het parkeren op het plein zelf vanwege de
omstandigheid dat aldaar parkeerplekken worden aangegeven. De
commissie adviseert ook nog eens kritisch naar de materiaalkeuze
voor de bestrating te kijken.

