
Vergadering

Vergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 11-06-2019 19:30 uur 
Voorzitter: Ronald van Liempdt 
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73 

Maarssenzaal
Spreekrecht 

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het 
spreekrecht tot vrijdag 7 juni 2019, 12:00 uur, bij griffie@stichtsevecht.nl.

0

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.

0

Aanvangstijden 

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

0

1. 
19:30

Opening. 0

2. 
19:30

Vaststellen van de agenda. 0

3. 
19:35

Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen. 

Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet 
geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 
5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot vrijdag 7 juni 2019, 12:00 uur door een 
e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en 
het onderwerp waarover u wilt inspreken.

0

4. 
19:50

Planwijziging herontwikkeling Dorpshuis De Veenkluit, Ds. Ulferslaan 25-27 in Tienhoven. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Nick van Eijkelenburg en Wanda van Basten
Betreft een planwijziging naar een nieuwbouwvariant van het dorpshuis en de gymzaal. 
De raad dient een gewijzigde grondexploitatie van de herontwikkeling locatie dorpshuis De 
Veenkluit, Ds. Ulferslaan 25-27 in Tienhoven vast te stellen en te openen.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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Gemeente Stichtse Vecht Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen

T: 14 0346
info@stichtsevecht.nl

N.B.: De bij dit voorstel behorende bijlagen 2, 3 en 4 liggen voor de raads- en commissieleden, 
geheim, bij de griffie ter inzage.

5. 
20:35

Koersdocument Omgevingsvisie. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Wieke van Mourik
Het Kaderstellend Koersdocument Omgevingsvisie vormt de opdracht aan het college voor het 
opstellen van de Omgevingsvisie. Hierin zijn richtinggevende uitspraken opgenomen als 
uitgangspunten voor deze integrale Omgevingsvisie.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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22:00 Sluiting. 0
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