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Onderwerp:

openbare besluitenlijst college 17 januari 2017

Collegevoorstel
Inleiding
De openbare besluitenlijst van 17 januari 2017 treft u bijgaand aan.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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Zaaknummer: 00498513
Onderwerp:

openbare besluitenlijst college 17 januari 2017
BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 24 januari 2017
besloten:
de openbare besluitenlijst van 17 januari 2017 vast te stellen.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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000668109
Nr.: 00497305

Openbare besluitenlijst
voor de vergadering van het college van Heusden
d.d. 17 januari 2017

Aanwezig:
de burgemeester:

De heer drs. J. Hamming

de wethouders:

De heer dr. M.G.M. van der Poel
De heer W.A. van Engeland
De heer C.A.M. van Bokhoven
Mevrouw drs. M. Mulder
Mevrouw J. van Aart

de secretaris:

mr. H.J.M. Timmermans

Afwezig:

Openbare besluitenlijst vergadering van het college van Heusden d.d. 17 januari 2017
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Cluster:
Nummer:

Bestuursondersteuning
00497654

Onderwerp:
Besluit:

Openbare besluitenlijst college 10 januari 2017
Het college stelt de openbare besluitenlijst van 10 januari 2017 vast.

Cluster:
Nummer:

Ruimtelijke ordening
00493406

Onderwerp:
Besluit:

Ontwerpbestemmingsplan Victoria, Haarsteeg
Het college besloot in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ’Victoria, Haarsteeg’. Dit bestemmingsplan is
opgesteld om de bouw van maximaal 161 woningen en bijbehorende voorzieningen als infrastructuur, groen en
water mogelijk te maken op de locatie Victoria in Haarsteeg. Het plan ligt vanaf 2 februari aanstaande gedurende
zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Cluster:
Nummer:

Strategie en relatiebeheer
00496631

Onderwerp:
Besluit:

Start Parkmanagement Metal Valley
Het college heeft besloten een convenant aan te gaan voor de herstructurering van bedrijventerrein Metal Valley en
deel te nemen aan de Vereniging voor Parkmanagement Metal Valley. Daarmee wordt de invoering van
parkmanagement en de beveiliging van het bedrijventerrein in Drunen mogelijk gemaakt.

Cluster:
Nummer:

Strategie en relatiebeheer
00497446

Onderwerp:
Besluit:

Verplaatsen kunstwerk de Leesttafel van Tine van de Weyer
Het college heeft besloten het kunstwerk ‘de leesttafel’ van Tine van de Weyer te gaan verplaatsen van de Prins
Hendrikstraat naar de kruising Bosscheweg - Lipsstraat in Drunen. Hiervoor is nog wel een omgevingsvergunning
nodig.
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Cluster:
Nummer:

Veiligheid en handhaving
00497355

Onderwerp:
Besluit:

Aanwijzing de heer A. Lommers als toezichthouder
Het college heeft besloten om de heer A. Lommers aan te wijzen als toezichthouder voor een aantal wetten op het
gebied van de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de APV.

Deze openbare besluitenlijst, betrekking hebbende op 5 volgnummers, is vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2017.
Het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. J. Hamming

