
Commissie Fysiek Domein
Agenda

Datum 20-02-2018
Aanvang 19:30
Locatie Maarssenzaal
Griffier Jelle Hekman
Voorzitter Siem Scherpenzeel

Spreekrecht

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De
spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

Technische vragen

De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen
rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

Aanvangstijden

De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te
voren aanwezig te zijn.

1 19:30 uur Opening.

2 19:30 uur Vaststellen van de agenda.

Portefeuillehouder: Eric Balemans

3 19:35 uur Verbeterplan Groenonderhoud.

In de commissie Fysiek Domein van 9 januari 2018 is door de ChristenUnie-SGP, PvdA en Lokaal Liberaal
gevraagd het Verbeterplan te agenderen.

Portefeuillehouder: Warner van Vossen

4 20:30 uur Herontwikkeling locatie de Veenkluit in Tienhoven (Bespreekstuk)



De verhuizing van dorpshuis de Veenkluit in Tienhoven naar ’t Palet is een langgekoesterde wens van de stichting
die het dorpshuis beheert en exploiteert. Met deze stichting zijn meerdere scenario’s uitgewerkt om verplaatsing
van het dorpshuis en bijbehorende gymzaal naar ‘t Palet mogelijk te maken. Voor de exploitatie van deze
verplaatsing worden het huidige dorpshuis en de gymzaal gesaneerd t.b.v. de realisatie van twee vrijstaande
woningen en vijf rijwoningen (waarvan twee als sociale koopwoning).

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder: Franko Živković-Laurenta

5 20:45 uur Gebiedsvisie Zuilense Vecht. (Bespreekpunt)

De realisatie van een gezamenlijke gebiedsontwikkeling met de gemeente Utrecht voor de aan elkaar grenzende
sportparken Daalseweide en Elinkwijk/Zuilen, een sportpark dat toekomstbestendig is en samen met de gemeente
Utrecht verder tot ontwikkeling kan komen. De gebiedsvisie is participatief tot stand gekomen.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

N.B. Voor de raads- en commissieleden liggen diverse stukken, geheim, bij de griffie ter inzage.

22:30 uur Sluiting.
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