VOORTGANGSLIJST, TOEZEGGINGEN en VRAGEN
Commissie Wonen, Openbare ruimte en Milieu 18 april 2012
(bijgewerkt 3 april 2012)
= onderwerp zal volgende keer van de voortgangslijst verdwijnen
Code

Onderwerp

WOM1007 N329/
Goederenspoor

WOM1024 Vlagheidefonds

Stand van zaken

Portefeuillehouder
(beh. Afd)
J. van Loon
(L. de Hoogt)

cie 27 oktober 2010:
Gevraagd wordt om periodiek een
voortgangsbrief te verstrekken.
Cie 7 september 2011:
Op verzoek van de SP wordt dit
punt gehandhaafd op deze
voortgangslijst.
cie 16 nov 2011: verslag van de
bijeenkomst met bewoners Adelaar
op 16 nov wordt toegestuurd. Op 1
dec 2011 is het verslag via email
verstrekt.
Aanvullende info op verzoek fam
Beckmann verstrekt via emails op
25 nov en 13 dec 2011.
Cie 7/8 maart: voortgangsbrief tkn
Voorstel over aanpassing APV volgt.
Cie 7 maart 2012: Na de zomer
voorstel over aanpassing APV.
cie 16 juni 2010:
H. Hoeksema
(SLWE)
De wethouder zal de effecten van
de subsidieregeling in beeld
brengen.
Info 14 dec 2010: overdracht
uitvoering subsidieverordening
Vlagheidefonds aan RMB in
voorbereiding.
info feb 2011: effecten van regeling
worden medio 2011 in beeld
gebracht (cie sept 2011).
info dec 2011: collegeadvies in
voorbereiding om wel deel te
blijven nemen aan het
Vlagheidefonds, maar geen budget
meer beschikbaar te stellen voor
pv-cellen, omdat dat vanaf 1
januari via centrale inkoop al
goedkoper gaat worden. Effecten
van de regeling worden daarin
meegenomen.

Behandeling in
commissie d.d.
29 augustus 2012
(ter advisering)

7 september 2011
(effecten regeling)
7 maart 2012
18 april 2012
Ter kennisname

WOM1031 Herontwikkeling
KoornstraatBegijnenstraat

cie 27 oktober 2010:
H. Hoeksema
Het ontwerpbestemmingsplan zal (SSO)
tzt ter opiniëring aan de commissie
worden voorgelegd.
Info 14 juni 2011: inspraak start na
zomerperiode.

16 november 2011
ter opiniëring
2e kwartaal 2012
4e kwartaal 2012
advisering (visie)

Info 24 oktober 2011: eind 2011
afronding haalbaarheidsonderzoek
gebiedsontwikkeling. Daarna
inspraakprocedure. Gebiedsvisie in
2e kwartaal 2012 ter advisering cie
WOM en besluitvorming raad.
Herontwikkeling wordt vervolgens
meegenomen in het bp CentrumOss-2013.
Info 16 maart 2012: men is nog in
onderhandeling met partijen over
haalbaarheid. Nieuwe planning: 2e
kwartaal 2012 afronden
haalbaarheidsonderzoek en 4e
kwartaal advisering (visie)
WOM1103 Mobiliteitsplan

cie 27 april 2011:
wethouder De Bruijn komt in het
najaar met een voorstel waarin de
grote projecten in kaart zijn
gebracht.
info 25 okt 2011: er komt geen
voorstel, maar een voortgangsbrief
richting commissie.
cie 16 nov 2011: Voortgangsbrief
ter kennisname. MIP komt in het
voorjaar 2012 tkn naar cie.
Podiumbijeenkomst 15 mrt 2012

WOM1110 Duurzaamheid

cie 6 juli 2011:
H. Hoeksema
Wethouder Hoeksema zegt toe om (SLWE)
in feb/mrt 2012 met een
jaarverslag te komen in combinatie
met een jaarplan. Verder zal in alle
deelplannen worden aangegeven
waar de ambities liggen op het
gebied van duurzaamheid.
info 4 april 2012: Het Jaarverslag
duurzaamheid 2011 is gereed en in
procedure. Agendering voor de
commissie volgt in mei.

7 maart 2012
18 april 2012
30 mei 2012
ter opiniering

WOM1115 Nieuw
Zevenbergen

Cie 12 oktober 2011:
H. Hoeksema
Wethouder Hoeksema streeft
(SROL)
ernaar om voor de zomer van 2012
met een voorstel naar de
commissie te komen. Dat wordt het
go-no-go-moment.

Medio 2012

R. de Bruijn
(SLWE)

30 mei 2012
ter opiniering
(MIP)

Cie 12 oktober 2011:
Wethouder Hoeksema zal de
ontsluiting aan de Bram van den
Berghstraat als aandachtspunt bij
de uitwerking van het plan
meenemen.
Info 31 jan 2012: na inspraak volgt
projectbesluit (college).
Info 16 mrt 2012: herziening bp is
in voorbereiding.
WOM1120 HOV
Cie 16 november 2011:
Op verzoek van de SP opgenomen
op deze voortgangslijst.
Info 31 jan 2012: toelichting op
voortgang tijdens podium op 15
maart 2012
WOM1201 Woningbouw
Cie 16 januari 2012:
Ravenstein
De woningbouwplanning in
Ravenstein komt in de loop van
2012 in deze commissie aan de
orde
WOM1202 Fietscrossers
Cie 16 januari 2012:
Herperduin
Wethouder Hoeksema informeert
de cie over de stand van zaken mbt
de overlast van fietscrossers.
WOM1206 Negen Kernen plan Cie 16 januari 2012:
De SP-fractie verzoekt om de
kwaliteitswinst in beeld te brengen
van de verschillende initiatieven in
het Negen Kernenplan.
WOM1207 Route Gevaarlijke
Cie 8 maart 2012:
Stoffen
Wethouder Hoeksema zal
schriftelijk antwoord geven op de
vraag op welke manier de
ontheffingen worden geregeld en
wat dit voor consequenties heeft
ivm de ingangsdatum (omdat de
N329 dan nog niet gereed is).
WOM1208 Route Gevaarlijke
Cie 8 maart 2012:
Stoffen
CDA vraagt of bij de nieuwe
ligplaatsen bij de haven de
aanwezigheid van gevaarlijke
stoffen is toegestaan.
WOM1209 Kom Herpen
Cie 7 maart 2012:Wethouder De
Bruijn komt indien aan de orde,
met een nieuw bestemmingsplan
voor de locatie rond het
benzinestation.
WOM1210 Kom Herpen
Cie 7 maart 2012: Beeldmateriaal
(bouwweg)
sturen mbt de bouwweg.
Stukken zijn aangeleverd voor de
raad.
WOM1210 Groenstraat Haren Cie 7 maart 2012: Vraag VVD: wat
wordt bedoeld met historiserend
bouwen?
Op 15 maart antwoord
meegestuurd met de verzending
aan de raad.
WOM1116 Herontwikkeling
Bram vd
Berghstraat/Spoorlaan

H. Hoeksema
(SSO)

4e kwartaal 2012
ter kennisname
(ontwerpplan)

R. de Bruijn
(SLWE)

pm

R. de Bruijn
(SROL)

Mei 2012
podium

H. Hoeksema
(gebiedsbeheerder)

18 april 2012
ter kennisname

R. de Bruijn
(SROL)

Juni of september
2012
ter advisering

H. Hoeksema
(SLWE)

29 maart 2012
(raad)

H. Hoeksema
(SLWE)

29 maart 2012
(raad)

R. de Bruijn
(SROL)

pm

R. de Bruijn
(SROL)

29 maart 2012
(raad)

R. de Bruijn
(SROL)

29 maart 2012
(raad)

WOM1211 Crematorium

WOM1212 Delta/Golfbaan

WOM1213 Buitengebied Lith

WOM1214 Buitengebied Lith

WOM1215 Centrum Oss

WOM1216 Rotonde
Kennedybaan –
Beatrixweg Oijen

WOM1217 Fietsroute oostwest

Cie 7 maart 2012: Het verslag van
het gesprek tussen de wethouder
en het comite Crematorium op 9
maart wordt aan de commissie
verstrekt.
3 april 2012: verslag ontvangen.
Cie 7 maart 2012: Gesprek volgt
met gedeputeerde waarin
problematiek rond locatie Delta zal
worden besproken.
Cie 8 maart 2012: Wethouder
Hoeksema komt bij het
portefeuillemanagement nog met
een onderbouwing waarom
Lithoijen Noord niet als
bouwlocatie wordt meegenomen.
Cie 8 maart 2012: wethouder
Hoeksema zal bekijken op welke
manier de eendenkooien op een
goede manier een plek kunnen
krijgen in het bestemmingsplan. Er
wordt ook nog een excursie
georganiseerd naar een
eendenkooi.
Cie 8 maart 2012: de stand van
zaken rondom de
vergunningverlening bij Molen
Zeldenrust wordt nog schriftelijk
doorgegeven.
19 mrt 2012: info wordt verstuurd.
Cie 8 maart 2012: CDA vraagt of er
gekeken wordt naar de gevaarlijke
situatie bij de fietsoversteek
Lutterstraat?
Is voorzien in een middengeleider
bij de fietsoversteek bovenop de
dijk bij de jachthaven?
Wordt het fietsverbod over de
Kennedybaan richting Lith ook
geregeld in dit plan?
Kan de situering van de bushaltes
nog eens worden bekeken?
Cie 8 maart 2012: SP vraagt of de
hindernissen in het fietspad langs
de Burgemeester van Erpstraat in
dit kader weggenomen kunnen
worden?

H. Hoeksema
(SSO)

18 april 2012
ter kennisname

H. Hoeksema
(SROL)

?

H. Hoeksema
(SROL)

15 maart 2012
podium

H. Hoeksema
(SROL)

16 mei 2012
locatiebezoek

H. Hoeksema
(SSO)

18 april 2012
(ter kennisname)

R. de Bruijn
(SROL)

?

H. Hoeksema
(SLWE/BOR)

?

