Agenda De Griffel
Datum

16-05-2019

Tijd

-

Locatie
Voorzitter
Omschrijving

1

BESLUITENLIJSTEN

1.1

Besluitenlijst DR 13 mei 2019

1.2

Besluitenlijst BR 13 mei 2019

2

INGEKOMEN STUKKEN

2.1

Brief inzake maatregelen voorkomen Energiekloof > Sociale Alliantie

2.2

Brief dhr. van Drunen inzake bouw nieuwe sporthal

2.3

Brief dhr. van Rossum (jachthaven Dok12) inzake toeristenbelasting

2.4

Adhesiebetuiging motie gemeente Halderberge

2.5

Reactie op interview Rene Meeuwissen

2.6

Motie onderzoek laagfrequent geluid windturbines - aangenomen

2.7

Brief bewoners Rijvoortshoef inzake hoogspanningsmast 20

3

KOMENDE VERGADERINGEN / BIJEENKOMSTEN

3.1

16 mei 19.30 uur in Schattelijn: bewonersavond inzake afval

3.2

20 mei 19.30 uur in Schattelijn: Bewonersavond inzake Kasteelmuur

3.3

20 mei 19.30 uur Raadzaal : Raadsbijeenkomst Politie / RIEC
Het nieuwe beleidsplan staat voor de gemeenteraad (besluitvormend) eind juni.
De informatiebijeenkomst met de gemeenteraad kan ergens tussen 15 mei

(dag na behandeling in het college) en de raadsvergaderingen over dit
onderwerp.

3.4

21 mei 19.30 uur in Raadzaal: presidium

3.5

21 mei 19.00 uur in Boelaars Zalencentrum: Inloopavond van Tennet en
Ministerie EZ en Klimaat inzake project Net op Zee
tijdens deze avond krijg je informatie over het project, de procedure en de
mogelijke aansluiting op een van de hoogspanningsstations. Ook is er ruimte
voor jouw ideeën over mogelijke routes voor het tracé.
Meer informatie op http:/bit.ly/2WD8csg

3.6

22 mei 19.00 uur in kamer bgm: spreekuur college

4

MEMORIE VAN ANTWOORD

4.1

SVP Resultaatgericht indiceren

5

RAADSINFORMATIEBRIEF / RAADPLEEGBRIEF

5.1

Raadpleegbrief opstellen beleidsplan 3D

6

RAADSVRAGEN

6.1

Vragen Lokaal Plus inzake oversteek bij de Helling

7

UITNODIGINGEN

7.1

18 mei 10.00 - 16.00 uur bij Praxis: Watermarkt in kader van Week van het
Water
Ter info:
Zaterdag 18 mei is er van 10.00 tot 16.00 uur bij Praxis aan de Bliek een
watermarkt.
We (medewerkers gemeente) doen dit in het kader van de Week van Ons Water.
Het thema dit jaar is: “te droog, te nat, doe jij ook wat?”.
De watermarkt is in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta, Praxis en
Martens Doe Het Zelf.
We verloten die middag 20 regentonnen, om 15.00 uur is de trekking, waar we
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Mike voor in willen schakelen.
Ook een mooi moment voor hem om de watermarkt te bezoeken en kennis te
maken met dit thema.
We informeren inwoners over water in en rond het huis, wat wij als gemeente
doen en wat je vooral zelf kunt doen om niet nat te worden, maar ook niet te
droog.

7.2

24-25-26 mei: ZydecoZity

7.3

25 mei 11.30 uur in Schattelijn: Opening Kunstroute 2019 door Burgemeester
Luteijn

7.4

26 mei 14.00 uur in Koningspark: onthulling van Pita Parkfant (olifantje wat
geheel uit hout gesneden is)
Info:
Op zondag 26 mei is de officiële nationale “dag van het park”. Het Koningspark
sluit hier graag bij aan en gaat met een groep vrijwilligers aan de slag met
diverse werkzaamheden in het park. Ze doen dit tussen 14:00-16:00uur.
Op deze middag zal ook de Pita Parkfaant officieel onthult worden. Pita is een
onderdeel van de Olifaantentocht in Raamsdonksveer.
In Raamsdonksveer zitten 14 olifaanten verstopt. Zie in de bijlage een foto.
Pita is gemaakt van een Eik, welke afkomstig is uit de Hertogshoef.
Boomkunstenaar Roel van Wijlick is 2 dagen bezig geweest met het maken van
Pita.

7.5

13 juli 13.30 uur in de Geertruidskerk: Opening zomerexpositie

8

WIST U DAT?

8.1

U zich aan kunt melden voor de Gemeentelijke Nieuwsbrief.
https://www.geertruidenberg.nl/nieuwsbrief (kopieer deze link in uw browser)
U kunt zich natuurlijk ook afmelden als u deze nieuwsbrief niet meer wilt
ontvangen.
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