
 

 
 

 
 
 

    
Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst RO d.d. 04-02-2015 
 
 
Onderwerp 
 

Opening 

  Welkom en berichten van verhindering. 
 
 
Onderwerp 
 

Spreekrecht 

  Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.  
 
 
Onderwerp 
 

Vaststellen agenda 

  Agendapunt 7 (uitwerking versterking binnenstad en 
uitvoering integrale woonvisie Fatima; presentatie door de 
heer. T. Hendrix) wordt van de agenda afgehaald en niet 
behandeld. 

 Agendapunt 8 is per abuis op verzoek van het college 
geagendeerd. 

 Bij de rondvraag zal wethouder Sterk aanwezig zijn voor het 
beantwoorden van vragen over het KMS-terrein. 

 De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
Onderwerp 
 

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatie-
bijeenkomst raadscommissie RO d.d. 14-01-2015 

  Er wordt kennisgenomen van de aandachtspunten- en 
actielijst. 

 
 
Onderwerp 
 

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte 
brieven 

Acties   Antwoordbrief op brief nummer 2015/6 (verlegging bospad) 
wordt naar de raad gezonden. 

 
 
Onderwerp 
 

Planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 
bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (presentatie is 
te zien via de website) 

Aandachtspunten  Toets of een afwijking ingrijpend is of niet. 
 Afstemming tussen horeca 2 bestemming en monumentale 

bebouwing.  
 Uitbreidingsmogelijkheden mogen niet leiden tot wildgroei 

horeca of snelle wisselingen gebruikers panden omdat deze 
steeds verkassen naar goedkopere panden.  

 Risico planschade. 
 Kwaliteit voor langere termijn verankeren. 
 Zoveel mogelijk functies in centrum neerleggen om 

levendigheid te behouden. 
Acties   Geen.  

 
 



Onderwerp 
 

Uitwerking versterking binnenstad en uitvoering integrale 
woonvisie Fatima 

 Dit agendapunt is vervallen en wordt voor een volgende 
informatiebijeenkomst opnieuw geagendeerd. 

 
 
Onderwerp 
 

Bespreken van het collegebesluit d.d. 9 december 2014 
inzake het uitvoeringsprogramma RUD taken 2015 voor 
gedecentraliseerde bedrijven. 

Aandachtspunten  Geen. 
Acties   Geen. 

 
 
Onderwerp 
 

Stand van zaken Lemmers 

Aandachtspunten   Er worden geen eieren van derden meer opgeslagen en 
verwerkt. De gemeente heeft geen overtredingen meer 
geconstateerd.  

Acties   De memo van de wethouder wordt naar de commissie 
gezonden.   

 
 
Onderwerp 
 

Stand van zaken Stationsplein 

Aandachtspunten   De aanpassingen, die op 31 januari klaar zouden zijn, zijn 
nog niet allemaal uitgevoerd (o.m. straatmeubilair, 
verlichting stallingen, natuursteen). 

 Vrachtwagens die laden en lossen op de kiss & ride-strook. 
 Parkeren auto’s in Stationsstraat en in zgn. ‘triangel’ en 

wildstallen fietsen; door niet voldoende te handhaven 
ontstaat er een cultuur dat op het Stationsplein alles is 
geoorloofd. 

Acties   Het lijstje van de wethouder met de afwijkingen ten opzichte 
van de presentatie op 14 januari wordt naar de commissie 
gezonden. 

 De stand van zaken van de aanpassingen, die op 31 januari 
klaar zouden zijn, wordt nagegaan en commissie wordt 
geïnformeerd.  

 Extra aandacht voor parkeren auto’s in Stationsstraat in 
triangel alsmede wildstallen fietsen bij station.  

 Vóór raadsvergadering 25 februari tijdpad oplossen 
knelpunten Stationsplein naar raad sturen. 

 
 
Onderwerp 
 

Rondvraag wethouders Van Eersel, Litjens en Gabriëls 
 

Van Eersel  Parkeren bewoners Waltoren bezien. 
 Vraag over vestiging Topshelf is ter vergadering beantwoord. 

Litjens  Vraag streetart is ter vergadering beantwoord. 
 Vragen verkeersveiligheid rotonde Hushoverweg-Ringbaan 

noord zijn ter vergadering beantwoord. 
Sterk Gesproken is over de ontwikkelingen rondom het KMS-terrein:  

 poging tot verwerving complex door provincie en gemeente 
 communicatie met omwonenden 
 contacten stichting Scarabee en COA 
 rol raad in dit dossier 
 risico gemeente bij exploitatie KMS-complex door derden 

Gabriëls Geen vragen voor de rondvraag. 
 


