Zaaknummer: 00347819
Onderwerp:

Vragen art 61 Rvo Van Rooij DMP over Poort van Heusden

Collegevoorstel
Inleiding
Raadslid Van Rooij van DMP stelt in een brief van 12 mei 2013 vragen op grond van artikel 61 van het
Reglement van orde van de raad vragen over de Poort van Heusden.
Afweging
Het voorstel is om de vragen te beantwoorden met bijgevoegde brief.
Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 3 juni 2013
besloten:
raadslid Van Rooij van DMP te antwoorden met bijgaande brief.

namens het college van Heusden,
de secretaris,
i/a

mr. J.T.A.J. van der Ven
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De heer C.R.M. van Rooij
Brahmspark 25
5151 LM DRUNEN

ONS KENMERK:
UW KENMERK:
UW BRIEF VAN:
BEHANDELD DOOR:
ONDERWERP:

12 mei 2013
Dhr. O. van Limburg
Vragen art 61 Rvo over "Poort van Heusden"

AANTAL BIJLAGEN:

3 juni 2013
3 juni 2013

DATUM:
VERZ.

Beste meneer Van Rooij,
In antwoord op uw brief van 12 mei 2013 vind u hieronder de beantwoording van
uw schriftelijk gestelde vragen over de Poort van Heusden.
Vraag 1
Is het college bereid het gebied voor de inwoners toegankelijk te maken? Wij
denken hierbij aan (bijvoorbeeld) gedurende de daguren en weekenden? Dit biedt
mogelijkheden tot bijvoorbeeld sporten, wandelen en allerlei andere vormen van
recreatie.
Antwoord
Wij staan positief tegenover het openstellen van het gebied voor de omgeving en
zullen uitzoeken of dit kan binnen het huidige beheer van het gebied.
POSTADRES

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen

Vraag 2
Biedt het college aan ondernemers/initiatiefnemers mogelijkheden evenementen
ter plekke te organiseren? Zo ja onder welke voorwaarden, zo neen waarom niet?

BEZOEKADRESSEN

Julianastraat 34
Vlijmen
Raadhuisplein 16
Drunen
T

(073)513 17 89

F

(073) 513 17 99
INFO@HEUSDEN.NL

E

Antwoord
Ja, wij bieden de mogelijkheden om het gebied te huren voor evenementen.
Hiervoor gelden marktconforme huurtarieven en de gemeentelijke
vergunningsvoorwaarden.

DIGITAAL LOKET

www.heusden.nl
Bankrelatie

28.50.03.909

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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Vraag 3
Zijn er nog ontwikkelingen te melden die (mogelijk) van invloed zijn om
openstelling/verhuur niet te kunnen honoreren?
Antwoord
Het gebied Poort van Heusden is te koop. Wij zijn in gesprek met een aantal
initiatiefnemers die interesse hebben. Dit kan leiden tot een herontwikkeling van
het gebied. Om die reden worden er geen afspraken ver vooruit gemaakt voor
openstelling of verhuur van het gebied.
Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. J.T.A.J. van der Ven

drs. J. Hamming

