Aan
•
de raadsleden
•
de collegeleden

Weert,

Inlichtingen:
M. Wolfs-Corten tst. 575 206

23 november 2011

Onderwerp: Informatiebijeenkomst en opiniërende raad.
Bijlage(n): 1 (agenda opiniërende raad)
Geachte leden en portefeuillehouders,
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, de heer L.C.G. Kusters, uit tot het bijwonen van
een informatieve bijeenkomst voor de raadscommissie Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu en een opiniërende
raadsvergadering.
Voor de onderwerpen Fatimakerk en welstandsbeleid worden expliciet ook de leden van
de commissie Welzijn uitgenodigd.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 december 2011 om 19.30 uur in de
raadzaal van het stadhuis.
Het programma luidt als volgt:
Tijdstip

Onderwerp

19.30 uur-20.30 uur

1) Plan Mertens/Gijbels
m.b.t. onderbrengen
erfgoedhuis in Fatimakerk
(*)
2) Mondelinge toelichting
Wonen Limburg over
visievorming Fatimakerk
e.o. (geen presentatie)
Opiniërende raad over
welstandsbeleid (zie
bijgevoegde agenda) (**)
Wozoco Laarveld

20.30 uur-21.30 uur
21.30 uur-22.30 uur

Externe
inleiders
Mertens/Gijbels

Ambtelijke
ondersteuning
M. Arts

K. Neijnens en
M. Segers
---

J. Jongeling

Nog niet
bekend

P. Verhappen

* plan en boek “een toekomst voor kerken” liggen ter inzage in leeszaal
** de memo over dit onderwerp ontvangt u op 2 december 2011
Met vriendelijke groet,

M.H.R.M. Wolfs-Corten
Griffier.

Beekstraat 54
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 57 50 00 - Telefax: (0495) 54 15 54 - E-mail: gemeente@weert.nl

VOORLOPIGE AGENDA OPINIËRENDE RAADSVERGADERING D.D. 07-12-2011
1.

Opening.

2.

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

3.

Vaststellen agenda.

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels
Informatie(brieven)
4.

Bespreken memo stand van zaken en reacties fracties welstandsbeleid.

5.

Sluiting vergadering.

Afsprakenlijst informatiebijeenkomst commissie RO d.d. 7 december
2011.

Project

Aandachtspunten
commissie

Conclusies
commissie

Project

1) Plan Mertens/Gijbels m.b.t. onderbrengen erfgoedhuis in
Fatimakerk
2) Mondelinge toelichting Wonen Limburg over visievorming
Fatimakerk e.o.
Bezien in hoeverre een interieurwijziging als gevolg van de
functieverandering gewenst is. Er dient overleg plaats te vinden met
het Dekenaat en het Bisdom. Ook moet er een gedegen
onderbouwing van de kosten komen. Inzet moet zijn behoud van
het totaal-ontwerp van de kerk.
De commissie staat positief tegenover het plan. De commissie krijgt
informatie van de heren Mertens en Gijbels over de lijst van 30
mogelijke bestemmingen voor de kerk.
WOZOCO Laarveld
De behandeling van dit project heeft geen doorgang gevonden.

