BESLUITENLIJST RONDETAFELGESPREK 27 mei 2019
Voorzitter:
F.J.P.M. Cuijpers
Raadsleden
en mw. M.E.W. van Breugel-Smolders, J.H.M. Cuijten, mw. M.L. ten
fractievertegenwoordigers: Hout, C.T.G.A.M. Jacobs, D.L. Keuten, M.P. Klerks, M. de Lange,
mw. I.C.J.A.T. Maas, F.M.P. Maas, N.C.J.M. van der Palen, H.J.A.
Scheepers, P.J.N.M. Vertogen,
Namens college
Burgemeester P.J.J. Verhoeven, J.W.M. de Bruijn, F.J.J. de Win, P.
van der Stek, A.H.P. Bosmans (wethouders)
Rondetafelgriffier
mw. E. Daamen-van Lieshout

Agendapunt 1
Vaststellen voorlopige agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 2
--

Mededelingen/Ingekomen brieven uit de raadsvergadering:

Agendapunt 3
Verbeterplan Urgentiegebied de Zegge 25a in Heeze (Rv19.21)
Korte inhoud
Op 2 maart 2015 besloot de gemeenteraad om de locatie De Zegge 25a in Heeze aan te wijzen als
urgentielocatie vanwege diverse knelpunten zoals de ammoniakdepositie op de Strabrechtse Heide.
De op de locatie aanwezige vleesvarkenshouderij veroorzaakt een ammoniakdepositie (het
neerdalen van ammoniak op een gebied) op de Strabrechtse Heide en zorgt voor een geurbelasting
op woningen in de kom van Heeze. Uit de aanwijzing vloeit de verplichting voort om met direct
betrokkenen een verbeterplan op te stellen. Het verbeterplan dient in beeld te brengen hoe de
knelpunten op te lossen zijn.
Inbreng publiek
-Agenderen voor opiniërende raadsvergadering van 27 mei 2019.
Agendapunt 4
Centrummanagement (Rv19.12)
Korte inhoud
Centrummanagement is een structureel samenwerkingsverband van publieke en private partijen dat,
op basis van gelijkwaardigheid en met een gezamenlijke inzet van middelen, de aantrekkingskracht
en daarmee het economisch functioneren van het centrum versterkt. Doel is het centrum van Heeze
leefbaar te houden, nu en in de toekomst, en de aantrekkingskracht voor de korte en lange termijn
te verstevigen en te vergroten.
Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is van, voor en door ondernemers. Instelling van een BIZ dient
het algemeen belang en het gezamenlijk belang van de ondernemers.
De gemeente beoordeelt of de activiteiten in voldoende mate het algemeen belang dienen.
Inbreng publiek
Mw. S. van der Linden, werkgroep centrummanagement
Agenderen voor opiniërende raadsvergadering van 27 mei 2019.
Agendapunt 5
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 20.00 uur.
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